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ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
«INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΞΤΛΔΗΑ»
ΚΔΦΑΛΑΗΟ I
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ
1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ
ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ.» ,
ζπλεζηήζε ην έηνο 1983 δπλάκεη ηεο κε αξηζκ. 396328/24.6.1983 απνθάζεσο ηνπ
Ννκάξρε Πεηξαηψο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ αξηζκ. 2123/7.7.1983 θαη κε ηελ νπνία
ρνξεγήζεθε ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη εγθξίζεθε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, φπσο
θαηαξηίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 6602/83 πξάμε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Δπαγγέινπ Βαληζίδε και ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’απιθ. 6679/83 ππάξη ηος ιδίος
ζςμβολαιογπάθος. Ζ Δηαηξεία έιαβε αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
6403/02/Β/86/288. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίζζεθε ν Γήκνο Πεηξαηψο.
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
ζχζηαζή ηεο ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ε ζχζηαζή ηεο είλαη απφιπηα λφκηκε θαη έρνπλ
ηεξεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο.
Απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ηεζεί ππ φςηλ καο πξνθχπηεη όηη έσο
ζήκεξα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο έρεη ππνζηεί ηηο αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο, πιελ
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ππφ 2.03:
Α. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 6.3.2002 ηξνπνπνηήζεθαλ ηα άξζξα
7 παξ. α (κεηνρέο), 11 παξ. δ (επζχλε κειψλ Γ), 14 παξ. β (απνθάζεηο Γ), 19 παξ. γ
(ζπκβάζεηο κε κέιε Γ θαη άιια πξφζσπα), 22 παξ. β (κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα-δηθαίσκα παξάζηαζεο θαη ςήθνπ), 31 παξ. α (κέηνρνη ηνπ 1/3) θαη
41 ηνπ θαηαζηαηηθνχ (απφθηεζε απφ ηελ εηαηξεία δηθψλ ηεο κεηνρψλ) (ΦΔΚ
3310/10.5.2002)
Β. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 26.3.2007 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν
1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ (νξίζηεθε σο δηαθξηηηθφο ηίηινο: «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ») (ΦΔΚ
2656/23.4.2007).
Γ. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 8.6.2007 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 4
(ζθνπφο) ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 7385/10.7.2007).
Γ. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 26.1.2009 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν
4 (ζθνπφο) ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 1459/23.2.2009).
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E. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 22.6.2009 ηξνπνπνηήζεθε ην
άξζξν 2 (έδξα) ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 7341/30.6.2009) θαη νξίζηεθε λέα έδξα ηεο
εηαηξίαο ν Γήκνο Διεπζίλαο.
1.02. Έιεγρνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο εηέζε ππ φςηλ καο
θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ Ννκαξρία Πεηξαηψο ηελ 25.6.2009.
Με ηελ κε αξηζκ. Πξση. …………. βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηψο βεβαηψλεηαη φηη
κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ απφ 22.6.2009
απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ην Καηαζηαηηθφ δελ έρεη ππνζηεί άιιεο
ηξνπνπνηήζεηο.
Πεξαηηέξσ από ηνλ έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ δηαπηζηώζεθε ην ζύλλνκν ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο.
Δηδηθφηεξα ην Καηαζηαηηθφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
άξζξν 2 ηνπ Κσδ. Νφκνπ 2190/1920 σο ηζρχεη, σο ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ
θαηαζηαηηθνχ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ελψ επίζεο δελ δηαπηζηψζεθε αληίζεζε πξνο
αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.
εκεηψλεηαη δε φηη κε ηελ απφ 11.4.2008. απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ (ΦΔΚ 2778/13.5.2008) ην θαηαζηαηηθφ ελαξκνλίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3406/2007.
Πξνζθνκίζζεθε βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ (αξηζ. πξση.
1153/16/3/2009), ζρεηηθά κε ηε κε ππνβνιή πξαθηηθνχ γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ λα έρεη
απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζεο θαη δελ
έρεη ππνβιεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πεξί ιχζεσο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε.
2. ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΣ/ΚΟΤ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2.01. Δπσλπκία -Δδξα- Γηάξθεηα
2.01.1. Δπσλπκία
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε ηελ πξναλαθεξνκέλε ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο επσλπκία. Με
ηελ απφ 26.3.2007 απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο πξνζεηέζε δηαθξηηηθφο ηίηινο ζηελ
επσλπκία ηεο εηαηξείαο «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ.». (ΦΔΚ 2656/23.4.2007). ε πεξίπησζε
ζπλαιιαγήο ηεο Δηαηξείαο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ε επσλπκία
θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά
ζηνηρεία.
2.01.2. Δδξα
Χο έδξα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο νξίζζεθε ν Γήκνο Πεηξαηά. Με απφθαζε
ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 22.6.2009 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 2 (έδξα) ηνπ
θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 7341/30.6.2009) θαη νξίζηεθε λέα έδξα ηεο εηαηξίαο ν Γήκνο
Διεπζίλαο.
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Πεξαηηέξσ νξίζζεθε κε ην άξζξν 2 φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζε
απηνχ λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, πξαηήξηα ή γξαθεία νπνπδήπνηε αιινχ
ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
έθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο απηψλ.
2.01.3 Γηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη πεληεθνληαεηήο (50 έηε) αξρνκέλε απφ ηελ
θαηαρψξεζε ζηα ΜΑΔ απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο
γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο θαη ιήγεη ηελ 7.7.2033. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ ζα ιακβάλεηαη κε ηελ θαηαζηαηηθή απαξηία θαη
πιεηνςεθία, δχλαηαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα παξαηαζεί ή
ζπληνκεπζεί ν ρξφλνο ηεο δηάξθεηαο απηήο.
2.01.4 θνπόο
θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη’ άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο (θαη ζχκθσλα κε ηελ
απφ 26.1.2009 απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο, ΦΔΚ
1459/23.2.2009).
Ζ εηζαγσγή πάζεο θχζεσο μπιείαο, επεμεξγαζκέλεο ή κε, θαζψο θαη πξντφλησλ μχινπ,
σο θαη ε εκπνξία ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, είηε εκεδαπήο, είηε αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Ζ
επεμεξγαζία μπιείαο θαη ε παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ, είηε γηα ίδην
ινγαξηαζκφ, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη ε εκπνξία απηψλ. Ζ
αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ, πνπ αζρνινχληαη κε
νκνεηδείο δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε άιιε ζπλαθήο επηρείξεζε.
Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ δηαλνκήο πάζεο
θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ, κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο,
δηαλνκήο απηψλ (3 P L) θαη δηαθίλεζεο θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ
θαη γεληθά ε παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Ζ απνζήθεπζε φισλ ησλ άλσ αληηθεηκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο
ηδίαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε αληάιιαγκα , ζε ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ρψξνπο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηα ή κηζζσκέλα
κέζα κεηαθνξάο, εηδηθά ή γεληθά θαζψο θαη εηδηθά κεραλήκαηα θνξηνεθθφξησζεο ησλ
ππφ κεηαθνξά ή απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ.
Ζ δεκηνπξγία ηεισλεηαθψλ ρψξσλ γηα ίδηα εκπνξεχκαηα ή γηα εκπνξεχκαηα ηξίησλ.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα θαη ε εθηέιεζε ηεισλεηαθψλ πξάμεσλ
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη γεληθά ε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηνλ εθηεισληζκφ εκπνξεπκάησλ.
Ζ θχιαμε θαη ελερπξίαζε αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ππέξ ηεο ηδίαο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ.
Ζ δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε
γεληθψλ ή εηδηθψλ εθζέζεσλ εκπνξεπκάησλ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.
Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνο
θάζε Δηαηξεία, φπσο νξγάλσζε επελδπηηθήο δξάζεο, επνπηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπλαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία δχλαηαη:
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Να ηδξχεη, απνθηά ή δηνηθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε
επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ ζηελ Διιάδα
ή ζην εμσηεξηθφ. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Να ελεξγεί κε θάζε άιιν ηξφπν
πνπ ζα εμππεξεηεί άκεζα ή έκκεζα ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο.
2.03 Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο - Μεηνρέο - Μέηνρνη
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίζηεθε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο ζε 5.000.000
δξαρκέο ην νπνίν θαηαβιήζεθε νιφθιεξν ζε κεηξεηά, θαηαλεκεκέλν ζε 5.000
αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ. 1.000 ε κία Απφ ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο
έσο ζήκεξα, ε εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη σο εμήο:
-Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 4εο Ηνπλίνπ 1984 απμήζεθε
ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαηά δξαρκέο δεθαπέληε εθαηνκκχξηα
(15.000.000) κε ηελ έθδνζε δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ,
νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) (ΦΔΚ 2162/19.6.1984, πηζηνπνίεζε
θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 16.7.1084)
-απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ κε έθδνζε ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 13εο
Ννεκβξίνπ 1984 ε νπνία επαλελέθξηλε ηελ παξαπάλσ αχμεζε ησλ δεθαπέληε
εθαηνκκπξίσλ (15.000.000), (ΦΔΚ 2656/22.8.1984 πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ
αύμεζεο από ην ΔΣ 23.11.1984)
-απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο έμη εθαηνκκχξηα (6.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ κε ηελ έθδνζε έμη ρηιηάδσλ (6.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο
αμίαο εθάζηεο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 9εο Απγνχζηνπ 1985. (ΦΔΚ 3262/4.10.1985, πηζηνπνίεζε
θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 30.8.1985)
-Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 30/6/1986 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά είθνζη
πέληε εθαηνκκχξηα (25.000.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000)
αλσλχκσλ κεηνρψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. (ΦΔΚ 1059/1.6.1987,
πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 17.10.1986: ΦΔΚ 3248/24.10.1988),
-Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 10εο Μαΐνπ 1988 απμήζεθε πεξαηηέξσ
θαηά δξαρκέο ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα (36.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ
θαη έθδνζε ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ (36.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ
(1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 3245/24.10.1988, πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από
ην ΔΣ 24.8.1988 : ΦΔΚ 3248/24.10.1988),
-Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 19εο Μαΐνπ 1989 απμήζεθε πεξαηηέξσ
θαηά δξαρκέο πελήληα δχν εθαηνκκχξηα (52.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε πελήληα δχν ρηιηάδσλ (52.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 4273/21.12.1989, πηζηνπνίεζε
θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 14.7.1989: ΦΔΚ 523/8.3.1990),
-Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ 1990 απμήζεθε
πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο ηξηάληα πέληε εθαηνκκχξηα (35.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ (35.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ
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νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 3299/25.7.1991, πηζηνπνίεζε
θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 10.1.1991: ΦΔΚ 2026/5.6.1992),
-Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 3εο Μαξηίνπ 1992 απμήζεθε πεξαηηέξσ
θαηά δξαρκέο εβδνκήληα ηξία εθαηνκκχξηα (73.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 1677/26.5.1992,
πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 17.7.1992: ΦΔΚ 5280/24.11.1992),
-Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 26εο Ηνπιίνπ 1994 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά
εθαηφλ εμήληα πέληε εθαηνκκχξηα (165.000.000) δξαρκέο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε εθαηφλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ (165.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 5312/15.9.1994,
πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 30.11.1994: ΦΔΚ 7071/23.12.1994),
-Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 15εο Μαΐνπ 1995 θαηά δξαρκέο εθαηφλ
νγδφληα πέληε εθαηνκκχξηα (185.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη
παξάιιειε έθδνζε εθαηφλ νγδφληα πέληε ρηιηάδσλ (185.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 4218/17.7.1995, πηζηνπνίεζε
θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 28.7.1995 : ΦΔΚ 6194/31.10.1995),
-Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1998 απμήζεθε
πεξαηηέξσ θαηά 252.000.000 (δηαθφζηα πελήληα δχν εθαηνκκχξηα) δξρ. κε ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ ζηνηρείσλ πνζνχ ελφο
εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ δέθα ηξηψλ (1.299.413)
δξρ. ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ δηαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ νγδφληα επηά (250.700.587) δξρ. θαη ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ
πελήληα δχν ρηιηάδσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξρ. ε
θάζε κία. (ΦΔΚ 6649/19.8.1998, πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ
26.10.1998 : ΦΔΚ 9198/1.12.1998),
-Με ηελ απφ 25 Ηνπιίνπ 2001 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθαζίζζεθε α) ε
κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε
ΔΤΡΧ θαη β) ε σο εθ ηνχηνπ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά έλα
εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο ηξηάληα (1.365.330) δξρ. κε
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ (1000) ρίιηεο δξρ. ζε 998.3975
δξρ. Μεηά ηα αλσηέξσ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 850.634.670
(νθηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο ρηι. εμαθφζηεο
εβδνκήληα) δξρ. ή 2.496.360 (δχν εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηα ελελήληα έμη ρηι. ηξηαθφζηεο
εμήληα) ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε 852.000 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 998,3975 δξρ. ή
2,93 ΔΤΡΧ ε θάζε κία. -Με απφθαζε ηεο ίδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηψζεθε ε
νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο απφ 998,3975 δξρ. ή 2,93 ΔΤΡΧ ζε 340,75 δξρ. ή έλα (1)
ΔΤΡΧ. Μεηά απφ ηε κείσζε απηή ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηαηξείηαη ζε
2.496.360 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 340,750 δξαρκψλ ή ελφο ΔΤΡΧ ε θάζε κία. Με
απφθαζε ηεο ίδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά
577.107.830 (πεληαθφζηα εβδνκήληα επηά εθαηνκκχξηα εθαηφλ επηά ρηι. νθηαθφζηεο
ηξηάληα) δξρ. ή 1.693.640 (έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο ελελήληα ηξεηο ρηι. εμαθφζηεο
ζαξάληα) ΔΤΡΧ, κε ηελ έθδνζε 1.693.640 (ελφο εθαηνκκπξίνπ εμαθνζίσλ ελελήληα
ηξηψλ ρηι. εμαθνζίσλ ζαξάληα) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 340,750 δξρ. ή ελφο
(1) ΔΤΡΧ εθάζηεο θαη ηελ θεθαιαηνπνίεζε α) πνζνχ 75.525.731 (εβδνκήληα πέληε
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ είθνζη πέληε ρηι. επηαθνζίσλ ηξηάληα κίαο) δξρ. πνπ
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πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην Νφκν 2065/92 β) πνζνχ 1.365.330 (ελφο εθαηνκκπξίνπ
ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηι. ηξηαθνζίσλ ηξηάληα) δξρ. απφ ην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά
απφ ηελ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε ΔΤΡΧ» θαη ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ
500.216.769 (πεληαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ δέθα έμη ρηι. επηαθνζίσλ εμήληα
ελλέα) δξρ. θαη κεηαηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. (ΦΔΚ 7248/13.8.2001
πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 4.9.2001: ΦΔΚ 8895/9.10.2001),
-Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 2αο Οθησβξίνπ 2002
απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 310.000 (ηξηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ηξηαθνζίσλ δέθα ρηιηάδσλ (310.000) λέσλ αλσλχκσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία.- (ΦΔΚ 10944/25.10.2002,
πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 18.10.2002: ΦΔΚ 3443/7.5.2003),
-Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 12εο Μαΐνπ 2003
απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 1.360.000 (έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο)
ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ
ηξηαθνζίσλ εμήληα ρηιηάδσλ (1.360.000) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 5897/23.6.2003, πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ
αύμεζεο από ην ΔΣ 25.6.2003, ΦΔΚ 12170/14.11.2003),
-Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 26εο Ννεκβξίνπ
2004 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 1.340.000 (έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο ζαξάληα
ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ
ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (1.340.000) λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 15079/24.12.2004, πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ
αύμεζεο από ην ΔΣ 18.1.2005, ΦΔΚ 1060/17.2.2005),
-Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2005
απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 800.000 (νθηαθφζηεο ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (800.000) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 8365/28.7.2005, πηζηνπνίεζε
θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ 20.9.2005, ΦΔΚ 11490/3.11.2005),
-Με απφθαζε ηεο ΄Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2006
απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 4.200.000 (ηέζζεξα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ
κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ
ρηιηάδσλ (4.200.000) λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε
θάζε κία. (ΦΔΚ 6701/5.7.2006, πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ
24.10.2006 ΦΔΚ 12647/21.11.2006),
-Με ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 1 εο Γεθεκβξίνπ
2008 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 1.200 (ρίιηα δηαθφζηα) επξψ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 13889/19.12.2008, πιζηοποίηζη
καηαβολήρ ποζού αύξηζηρ από ηο Γ 9.3.2009, ΦΔΚ 2236/26.3.2009)
Απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν πξνέθπςε φηη νη άλσ απμήζεηο έγηλαλ αθνχ ηεξήζεθαλ
νη δηαηάμεηο πεξί αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ.
Όιεο νη παξαπάλσ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ γίλεη
λνκίκσο, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο έρνπλ ιεθζεί νκνθώλσο, έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
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αξκνδία επνπηεχνπζα αξρή θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο).
ημειώνεηαι όηι δεν μαρ έσοςν ςποβληθεί ΦΔΚ δημοζίεςζηρ ηηρ πιζηοποίηζηρ
καηαβολήρ κεθαλαίος, ηόζο για ηο απσικό μεηοσικό κεθάλαιο καηά ηη ζύζηαζη ηηρ
εηαιπείαρ, όζο και για ηιρ επόμενερ ηπειρ αςξήζειρ μεηοσικού κεθαλαίος .Όζον αθοπά
ηην πεπίπηυζη ηηρ παπελεύζευρ άππακηηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηος ππακηικού
πιζηοποίηζηρ ζηην απμόδια απσή ανακαλείηαι είηε η εγκπιηική απόθαζη ηηρ
ζύζηαζηρ ηηρ εηαιπείαρ είηε η εγκπιηική απόθαζηρ ηποποποίηζηρ ηος καηαζηαηικού,
εάν η παπέλεςζη ηηρ πποθεζμίαρ οθείλεηαι είηε ζηη μη καηαβολή είηε ζηη μη
πιζηοποίηζη (άπθπο 11 Ν. 2190/20). ύμθυνα με ηη γπαμμαηική επμηνεία ηηρ
διάηαξηρ αςηήρ και μόνο η αμέλεια ςποβολήρ ηος ανηιγπάθος ηος ππακηικού ηηρ
πιζηοποίηζηρ είναι δςναηό να επιζύπει ηην ανάκληζη ηηρ ζύζηαζηρ ηηρ εηαιπείαρ ή
ηηρ εγκπιηικήρ απόθαζηρ ηποποποίηζηρ ηος καηαζηαηικού, έζηυ και αν ηο απσικό
μεηοσικό κεθάλαιο ή η αύξηζή ηος έσοςν καηαβληθεί.
ηην πεπίπηυζη ηηρ αύξηζηρ συπίρ ηποποποίηζη καηαζηαηικού δεν πποβλέπεηαι
καμμία ζςνέπεια.
ημειώνεηαι όηι με απόθαζη ηηρ έκηακηηρ Γ ηηρ 25/7/2001 και ηηρ Σακηικήρ Γ
ηηρ30.6.2005 αποθαζίζθηκε η αύξηζη με κεθαλαιοποίηζη μη αναληθθένηυν
μεπιζμάηυν.
Παξνύζα δηακόξθσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Μεηά ηηο άλσ απμήζεηο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζε
12.201.200 (δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηα) ΔΤΡΧ θαη
δηαηξείηαη ζε 12.201.200 (δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο)
αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ
13889/19.12.2008 και ΦΔΚ 2236/26.3.2009)
2.03.2. Μεηνρέο
Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη αλψλπκεο. Οη κεηνρέο δχλαληαη λα
κεηαηξαπνχλ ζε νλνκαζηηθέο ή αληίζηξνθα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ
ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξί απιήο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο δηαηάμεηο θαη
αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Σν θαηαζηαηηθφ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εθδφζεσο πξνζσξηλψλ ηίηισλ κέρξη εθδφζεσο
νξηζηηθψλ.
Ζ νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο είρε αξρηθά νξηζζεί ζε δξρ.1.000. Με ηελ απφ 25
Ηνπιίνπ 2001 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθαζίζζεθε α) ε κεηαηξνπή ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε ΔΤΡΧ θαη β) ε σο
εθ ηνχηνπ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά έλα εθαηνκκχξην
ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο ηξηάληα (1.365.330) δξρ. κε κείσζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ (1000) ρίιηεο δξρ. ζε 998.3975 δξρ ή 2,93
ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 7248/13.8.2001).
2.03.3 Μεηνρηθή ύλζεζε
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Καηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο νη κεηνρέο νξίζηεθαλ αλψλπκεο. Σν εθ δξρ. 5.000.000
αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαιχθζεθε απφ ηνπο πξψηνπο κεηφρνπο θαη ηδξπηέο ηεο
πνπ ήηαλ νη παξαθάησ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ηέξγηνο Ννχιεο ηνπ Γεσξγίνπ πνζφ δξρ.1.000.000 θαη 1.000 κεηνρέο.
σηήξηνο Σαπεηλφπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ πνζφ 1.000.000 θαη 1.000 κεηνρέο
Δπάγγεινο Βνπξλίηεο ηνπ Γεκεηξίνπ πνζφ δξρ.500.000θαη 500 κεηνρέο
Νηθφιανο Ληαπάθεο ηνπ Γεκνζζέλε πνζφ δξρ.500.000θαη 500 κεηνρέο
Γηνλχζηνο Πιεζζαο ηνπ ππξίδσλα πνζφ δξρ.1.000.000 θαη 1.000 κεηνρέο.
Αζαλάζηνο Αλαπιηψηεο ηνπ Γεσξγίνπ πνζφ δξρ.1.000.000 θαη 1.000 κεηνρέο.

ήκεξα ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 12.201.200
(δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηα) ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε
12.201.200 (δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο) αλψλπκεο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία θαη είλαη θαηαλεκεκέλν ζηνπο εμήο
κεηφρνπο, σο εμήο:
1. νθία Α. Γεξάξδε
2. Αιέμαλδξνο Π. Παππάο
3. Νηθφιανο Γ. Θενδσξίδεο
4. Μάξθνο αιρνχκπ Φξαγθίζηαο
5. Γεψξγηνο Ν. Γεξάξδεο
6. Γεψξγηνο Ν. Θενδσξίδεο
7. Δπηχρηνο Μ. Παπαδάθεο

3.797.215 κεηνρέο
4.139.913 κεηνρέο
2.108.122 κεηνρέο
635.683 κεηνρέο
869.146 κεηνρέο
534.625 κεηνρέο
116.496 κεηνρέο.

εκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε πξνθχπηεη απφ ην απφ 26.1.2009
πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαζψο ε Δηαηξία δελ ηεξεί βηβιίν
κεηφρσλ νχηε βηβιίν κεηνρψλ. Ζ ηήξεζε βηβιίνπ κεηνρψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ κε
ηήξεζε βηβιίνπ κεηφρσλ ζπληζηά θνξνινγηθή παξάβαζε θαη παξεκπνδίδεη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ. H εηαηξία ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη
γηα λα απνθηήζεη βηβιίν κεηφρσλ.
2.03.4 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
ην θαηαζηαηηθφ ζηα άξζξα 31-32 επαλαιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20
σο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο.
2.04 Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
Γηα ην δηελεξγεζέληα έιεγρν ηέζεθαλ ππφςε καο απιά αλππφγξαθα αληίγξαθα
πξαθηηθψλ ηεο Σαθηηθήο θαη Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε
δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαησηέξσ παξνπζίαζε ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πιεξφηεηαο
ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ.
Μεηά απφ έιεγρν ησλ σο άλσ Πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο επηζεκαίλνπκε φηη θαηά ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ηεξήζεθαλ
πηζηά νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο πξνο ηε
ζπγθξφηεζε θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη εθπιεξψζεθαλ νη
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δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, φπνπ απηφ ήηαλ απαξαίηεην. Γελ παξαηεξήζεθαλ
παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ
ειήθζεζαλ.
2.04.1 Γεληθά
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο (Κεθ. E άξζξα
20-28) είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/20 .
2.04.2 Γ.. 2006 -2009
Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε θαηά ην λφκν (άξζξν 35α Κ.Ν.
2190/20) δηεηήο πεξίνδνο ζεξαπείαο ηπρφλ αθπξνηήησλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.., ε
νπνία (αθπξφηεηα) δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί κεηά πάξνδν διεηίαρ απφ ηεο ππνβνιήο
ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηνπ αληηγξάθνπ ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ.. θαηά ηελ νπνία
ειήθζε ε απφθαζε. εκεηψλεηαη δε φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
35β ηνπ Ν. 2190/20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3406/07, ε πξνζβνιή ηεο
αθπξφηεηαο πξνβάιιεηαη εληφο 1 έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα αξρή ή ηελ
θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν.
Ο έιεγρνο ησλ Γ.. δηελεξγήζεθε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο αθπξσζίαο (θαηά ην
άξζξν 35α Κ.Ν. 2190/20) ή αθπξφηεηαο (θαηά ην άξζξν 35β Κ.Ν. 2190/20). Έηζη
ειέγρνληαη π.ρ. ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ ηεο ζχγθιεζεο ησλ Γ.., ε ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, ε κε αληίζεζε ησλ απνθάζεσλ πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θ.ιπ. κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππ’
φςηλ καο απφ ηελ Δηαηξία. εκεηψλεηαη φηη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαη
ζηνπο φξνπο θαηαβνιήο θαη νινθιήξσζεο ησλ απμήζεσλ (φπσο π.ρ. ε άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ, ε πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο θ.ιπ.), εμεηάζηεθε
αλσηέξσ .
Ο έιεγρνο πάλησο δελ θαιχπηεη ηελ απζεληηθφηεηα γεγνλφησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα
πξαθηηθά ησλ Γ.., ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ππνγξαθψλ, ηελ χπαξμε πιεξεμνπζηφηεηαο,
θαζψο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο νξηζκέλσλ δηαηππψζεσλ νη νπνίεο είηε είλαη εθ
ησλ πξαγκάησλ κε επαιεζεχζηκεο (φπσο π.ρ. ε πξνεγνχκελε ησλ Γ.. θαηάζεζε ησλ
κεηνρψλ απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ην άξζξν 28 § Κ.Ν. 2190/20) είηε δελ απνηεινχλ,
θαηά ηε λνκνινγία θαη ηε λνκηθή ζεσξία, φξν ηνπ θχξνπο ησλ απνθάζεσλ (φπσο π.ρ. ε
ππνβνιή ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ επνπηηθή αξρή 20 εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ.., ε
παξάιεηςε ηεο νπνίαο δελ πξνθαιεί αθπξφηεηα). Δπίζεο, δελ θαιχπηεηαη ε πεξίπησζε
ηνπ αλππφζηαηνπ Γ.., ζην κέηξν πνπ νη ιφγνπ ηνπ αλππφζηαηνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ
ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεζεί ππ’ φςηλ καο.
ε φιεο ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο) πνπ έιαβαλ ρψξα ην αλσηέξσ
δηάζηεκα, ππήξμε απαξηία ησλ παξηζηακέλσλ ή/θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κεηφρσλ
θαηά 100% (θαζνιηθή) θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε νκφθσλε απφθαζε.
εκεηψλνπκε φηη δε καο έρεη γλσζηνπνηεζεί αγσγή πεξί αθπξψζεσο απνθάζεσλ ηεο
Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ή πεξί αθπξψζεσο απνθάζεσλ ηνπ Γ.. απηήο. Οχηε καο
έρεη γλσζηνπνηεζεί ε χπαξμε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ εμψδηθσλ νριήζεσλ, ν δε έιεγρνο δελ
θαιχπηεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο αγσγψλ γηα ηελ αθπξφηεηα ή αθχξσζε ησλ
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απνθάζεσλ Γ.. πνπ πξναλαθέξνληαη ή εθείλσλ πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ απφ ηελ
εμεηαδφκελε πεξίνδν, δεδνκέλνπ ηνπ αλέθηθηνπ ηεο ελ ιφγσ εμαθξίβσζεο.
2.05 Γηνίθεζε εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο
Απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζακε ζηα πξνζθνκηζζέληα αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ησλ εηψλ 2006-2009 πξνθχπηεη φηη νη απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην ππφ θξίζε δηάζηεκα ειήθζεζαλ κε λφκηκε απαξηία
θαη πιεηνςεθία θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920.
2.05.1 Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην
Αξρηθά νξίζηεθε φηη ε εηαηξεία ζα δηνηθείηαη απφ ηξία έσο ελλέα κέιε. Ζ ζεηεία ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο νξίζηεθε πεληαεηήο.
Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηα ζρεηηθά άξζξα πεξί
ζπγθιήζεσο Γ.. εθινγήο , αληηθαηαζηάζεσο , αληηπξνζσπεχζεσο, απνπζίαο κειψλ
Γ. είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Σν απηφ ηζρχεη γηα ηηο πεξί
απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο ηνπ Γ.. ξήηξεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
2
ήκεξα ε εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ 9 κέιε κε
πεληαεηή ζεηεία. Σν ελ ελεξγεία Γ.. εμειέγε κε ηελ απφ 25.9.2008 απφθαζε ηεο Γ.
θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ην πξαθηηθφ Γ απφ 25.9.2008 (ΦΔΚ 11797/16.10.2008)
κε ζεηεία κέρξη ηελ 30.6.2013. Απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. :
-Παππά Αιέμαλδξν ηνπ Πέηξνπ - Πξφεδξν
-Γεξάξδε Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ – Γ/ληα χκβνπιν
-Γεξάξδε νθία ζπδ. Γεσξγίνπ - Αληηπξφεδξν
-Θενδσξίδε Νηθφιαν ηνπ Γεσξγίνπ - Μέινο
-Βνχιηζν Θσκά ηνπ Κσλζηαληίλνπ - Μέινο
-Παπαδάθε Δπηχρην ηνπ Μηραήι - Μέινο
-Πιέζζα Γηνλχζην ηνπ ππξίδσλνο - Μέινο
-Γεξάξδε Νηθφιαν ηνπ Γεσξγίνπ - Μέινο θαη
-Θενδσξίδε Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ - Μέινο
Δπίζηρ η Δηαιπεία έθεζε ςπότιν μαρ ηιρ από ……….. ςπεύθςνερ δηλώζειρ ηος
άπθπος 8 ν. 1599/1986 ηυν μελών ηος Γ.. ηηρ Δκδόηπιαρ Δηαιπείαρ και ανηίγπαθα
ποινικού μηηπώος ηύπος β ηυν μελών ηος Γ. αςηήρ, από ηα οποία πποκύπηει όηι
κανένα από ηα παπαπάνυ μέλη ηος Γ. ηηρ εκδόηπιαρ εηαιπείαρ δεν έσει
καηαδικαζηεί ζε ποινή πος να ζςνεπάγεηαι ηιρ εκπηώζειρ ηος άπθπος 58 επ. ηος Κ.Ν
2190/1920 για ππάξειρ αηιμυηικέρ, ούηε για οικονομικά εγκλήμαηα ούηε εκκπεμούν
ειρ βάπορ ηοςρ δικαζηήπια πος αθοπούν πηώσεςζη, εγκλημαηική ππάξη ή
απαγόπεςζη άζκηζηρ επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ή / και σπημαηιζηηπιακών
ζςναλλαγών ή και επαγγέλμαηορ.

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο
Ννκηθόο Έιεγρνο
ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
Ννέκβξηνο 2009

2.05.2 Δθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο
Α. Καηαζηαηηθφ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ (άξζξν 15), ηε
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο, απνθαζίδνληαο γηα
θάζε δήηεκα, ην νπνίν αλάγεηαη ζηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. έρεη ηηο αθφινπζεο εμνπζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά. Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ φισλ ησλ
Γηθαζηεξίσλ, Διιεληθψλ θαη Αιινδαπψλ, παληφο βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο θαη απηνχ
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαζψο θαη πάζεο άιιεο δεκφζηαο,
δεκνηηθήο, θνηλνηηθήο δηνηθεηηθήο ή επαγγεικαηηθήο αξρήο δηα ηνπ Πξνέδξνπ ή
θάπνηνπ απφ ηνπο ζπκβνχινπο ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη εηδηθά απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ
νπνπδήπνηε θξίλεη ηνχην ζθφπηκν, απνθαζίδεη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ηε
δηθαηνδνζία ησλ δηεπζπλφλησλ απηά. Πξνζδηνξίδεη θαη ειέγρεη θάζε δαπάλε ζρεηηθή κε
ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, δηνξίδεη θαη παχεη ηνπο Γηεπζπληέο θαη γεληθά ην
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο θαη θαζνξίδεη ηα
θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα απηψλ θαη ηηο ακνηβέο ηνπο θαη θάζε άιιε απνιαβή ηνπο,
εθ’ φζνλ δελ πξφθεηηαη γηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νπφηε αξκφδηα γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε εηδηθή
απφθαζε ηεο.
Πξνβαίλεη ζε αγνξέο, πσιήζεηο, αληαιιαγέο θαη κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη άιισλ
θηλεηψλ πξαγκάησλ. Πξνβαίλεη ζε ζπλνκνινγήζεηο δαλείσλ, απιψλ, ελππνζήθσλ, ή
θαη κε ελερπξίαζε εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ζηε ζχλαςε παληφο άιινπ είδνπο
ζπκβάζεσλ κεηά ηξίησλ. Δθδίδεη, απνδέρεηαη θαη νπηζζνγξάθεη αληί ηεο Δηαηξείαο
θάζε δήισζε θαη θάζε έγγξαθν πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηήο θαη γεληθά είλαη
επηθνξηηζκέλν λα επηκειείηαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε
επείγνληα ζπληεξεηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο.
Δλεξγεί πξνεμνθιήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο, ηνπνζεηεί ηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο,
εηζπξάηηεη ηα νθεηιφκελα ζ’ απηήλ απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ ή απφ ην Γεκφζην θαη ζπλάπηεη νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο
εξγνιαβίαο κε παξαρψξεζε ή ρσξίο παξαρψξεζε πξνλνκίσλ. Ηδξχεη θαη ζπκπξάηηεη
ζηελ ίδξπζε νπνησλδήπνηε ζπλαθψλ Δηαηξεηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ, απνθαζίδεη
ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί ή πνπ ζα ηδξπζνχλ, κε ηνπο φξνπο ηνπο
νπνίνπο ζα εγθξίλεη. Πξνζδηνξίδεη ηελ εθάζηνηε ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ,
δέρεηαη, επάγεη θαη αληεπάγεη θαη δίδεη ηνπο φξθνπο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ Δηαηξεία.
Γηαπξαγκαηεχεηαη, ζπκβάιιεηαη, ζπκβηβάδεηαη, ζπλάπηεη ζπλππνζρεηηθά, δηνξίδεη
δηαηηεηέο, απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε αγσγψλ, ππνβνιή εγθιήζεσλ, άζθεζε ελδίθσλ
κέζσλ, απνδνρή απνθάζεσλ παξαηηήζεσο, φινπ ή κέξνπο δηθψλ, εγγξαθήο, εμαιείςεσο
ή άξζεσο ππνζεθψλ, πξνζεκεηψζεσλ, θαηαζρέζεσλ θαη θαηάξγεζεο δηθψλ. Παξέρεη
γεληθή ή κεξηθή πιεξεμνπζηφηεηα ζε φζα πξφζσπα εγθξίλεη, θαη δηνξίδεη
πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηεο εηαηξείαο, παξέρνληαο ζ’ απηνχο ηελ δένπζα δηθαζηηθή
πιεξεμνπζηφηεηα. πγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο
θαη θαλνλίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απηψλ. Κιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο
θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ ππνβάιιεη καδί κε ηελ
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αλαγθαία επεμεγεκαηηθή έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνηείλνληαο ζ’
απηή ηηο απνζβέζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηνπο επηζθαιείο ινγαξηαζκνχο θαη ηα
έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ηηο αλαγθαίεο θξαηήζεηο γηα ελδερφκελεο δεκηέο, είηε γηα
ζρεκαηηζκφ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, θαζψο θαη ηα δηαλεκεηέα ζηνπο κεηφρνπο
κεξίζκαηα.
Τπνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξείαο γηα αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην
άξζξν 6 εδάθην β ηνπ παξφληνο, γηα κείσζε απηνχ, θαζψο θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο
ηεο Δηαηξείαο, γηα δηάιπζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο
ηεο Δηαηξείαο, γηα δηάιπζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηάο
ηεο θαη γηα ζπγρψλεπζε κε άιιεο. Καζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ,
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, εηδηθφηεξα δε θαζνξίδεη ειεχζεξα ηνλ αξηζκφ ησλ
κεηνρψλ, ηηο νπνίεο δχλαηαη λα αληηπξνζσπεχεη θάζε ηίηινο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη, επίζεο, λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε θνηλνχ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαζψο θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ Ν. 3156/2003 .
Β. πγθξφηεζε Γ
χκθσλα κε ην απφ 25.9.2008 πξαθηηθφ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην απφ
25.9.2008 πξαθηηθφ ηνπ Γ (ΦΔΚ 11797/16.10.2008) φια ηα δηθαηψκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 15 ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλαηίζεληαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Αιέμαλδξν Παππά, ζηνλ Γ/ληα χκβνπιν Γεψξγην Γεξάξδε
θαη ζηελ Αληηπξφεδξν νθία Γεξάξδε, ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Ο Πξφεδξνο ή ν Γ/λσλ
χκβνπινο ή ε Αληηπξφεδξνο δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία γηα θάζε ζέκα κε κφλε ηελ
ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. Δλδεηθηηθά ν θαζέλαο απφ απηνχο
μερσξηζηά εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ζε φια ηα δηθαζηήξηα Διιεληθά θαη αιινδαπά θάζε
βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο θαη ζε θάζε άιιε δεκφζηα, δεκνηηθή, θνηλνηηθή, δηνηθεηηθή ή
επαγγεικαηηθή αξρή, απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ππνθαηαζηεκάησλ,
πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ νπνπδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν, απνθαζίδεη ηελ έθηαζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο, θαη ηε δηθαηνδνζία ησλ δηεπζπλφλησλ ηνπο. Πξνζδηνξίδεη θαη ειέγρεη
θάζε δαπάλε (ζρεηηθή κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο, δηνξίδεη θαη παχεη ηνπο
δηεπζπληέο θαη γεληθά ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο
θαη θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη θάζε απνιαβή ηνπο (αλ δελ
είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ). Πξνβαίλεη ζε αγνξέο, πσιήζεηο θαη κηζζψζεηο
αθηλήησλ θαη άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ. Πξνβαίλεη ζε ζπλνκνινγήζεηο δαλείσλ,
θαζψο θαη ηε ζχλαςε παληφο άιινπ είδνπο ζπκβάζεσλ κεηά ηξίησλ. Δθδίδεη,
απνδέρεηαη, νπηζζνγξάθεη ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα εηο δηαηαγήλ θαη ηξαπεδηθέο ή
άιιεο επηηαγέο, ππνγξάθεη αληί ηεο Δηαηξείαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θάζε δήισζε ή
έγγξαθν πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο θαη γεληθά επηκειείηαη ηεο εηαηξηθήο
πεξηνπζίαο θαη ιακβάλεη νπνηαδήπνηε επείγνληα ζπληεξεηηθά κέηξα πξνο εμαζθάιηζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο. Δλεξγεί πξνεμνθιήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο, εηζπξάηηεη
ηα νθεηινκελα ζε απηή απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή
δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη ζπλάπηεη νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο θαζψο θαη ζπκβάζεηο
εξγνιαβίαο. Πξνζδηνξίδεη εθάζηνηε ηελ ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, δέρεηαη,
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επάγεη - αληεπάγεη θαη δίδεη ηνπο φξθνπο πνπ επηβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία. Παξέρεη
γεληθή ή κεξηθή πιεξεμνπζηφηεηα ζε φζα πξφζσπα θξίλεη θαη δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο
δηθεγφξνπο ηεο Δηαηξίαο παξέρνληαο ζε απηνχο ηε δένπζα δηθαζηηθή πιεξεμνπζηφηεηα.
Σα κέιε ηνπ Γ Νηθφιανο Θενδσξίδεο θαη Δπηχρηνο Παπαδάθεο ελεξγψληαο ν θαζέλαο
ρσξηζηά, εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα ζέηνληαο ηελ ππνγξαθή
ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία:
Δθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία γηα ππνρξεψζεηο, απαηηήζεηο, αλαιήςεηο
κεηξεηψλ, ζπκςεθηζκνχο πιεξσκψλ ή εηζπξάμεσλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Δηζπξάηηνπλ ηα νθεηιφκελα ζηελ Δηαηξεία πνζά απφ
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ή θαη απφ ην
Γεκφζην θαη ζπλάπηνπλ πάζεο θχζεσο ζπκβάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηζαγσγέο
εκπνξεπκάησλ. Δθδίδνπλ θαη νπηζζνγξαθνχλ ηξαπεδηθέο επηηαγέο θαη ππνγξάθνπλ αληί
ηεο Δηαηξείαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θάζε δήισζε θαη έγγξαθν πνπ αθνξά ζε
εηζαγσγέο αγαζψλ. Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ εηο δηαηαγήλ γηα πνζά
κεγαιχηεξα ησλ 20.000 επξψ, απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ελφο αθφκε κέινπο ηνπ Γ ή
ελφο απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. Δθπξνζσπνχλ ηελ
Δηαηξεία ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο, δεκνηηθήο, θνηλνηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη
ππεξεζίαο, ελψπηνλ ησλ πάζεο θχζεσο Οξγαληζκψλ, ησλ Δηαηξεηψλ θνηλήο σθειείαο,
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ Αζηπλνκηθψλ, Ληκεληθψλ
θαη Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ. Δπηθπξψλνπλ αθξηβή αληίγξαθα Πξαθηηθψλ απφ ην βηβιίν
Πξαθηηθψλ ηνπ Γ θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. Γ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ. Δμνπζηνδνηνχλ ππαιιήινπο ή άιια πξφζσπα κε ζπλδεφκελα κε ηελ
Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπνχλ ηελ ηειεπηαία ελψπηνλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ,
Κνηλνηηθψλ ή άιισλ Αξρψλ θαη Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δηαηξεηψλ Κνηλήο
Χθειείαο, θαζψο θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Σα αλσηέξσ
ηζρχνπλ ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ε ρνξεγνχκελε θάζε θνξά εμνπζηνδφηεζε
δελ ππεξβαίλεη ηελ εμνπζία πνπ έρεη δνζεί απφ ην Γ ζηνπο ίδηνπο.
Σν κέινο ηνπ Γ Γηνλχζηνο Πιέζζαο θαη νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο Φήθαο ηπιηαλφο
ηνπ Παλαγηψηε θαη Φαξαδέιιε Εσή ηνπ Υαξαιάκπνπο ελεξγνχληεο ν θαζέλαο ρσξηζηά
εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα, ζέηνληαο ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ
απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία:
Δηζπξάηηνπλ πνζά νθεηιφκελα ζηελ Δηαηξεία απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ή θαη απφ ην Γεκφζην θαη ζπλάπηνπλ
ζπκβάζεηο γηα ζέκαηα εηζαγσγψλ, θαζψο θαη θάζε δήισζε θαη έγγξαθν πνπ αθνξά ηηο
εηζαγσγέο απηέο. Δθδίδνπλ θαη νπηζζνγξαθνχλ ηξαπεδηθέο επηηαγέο. Δηδηθά γηα ηελ
έθδνζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ εηο δηαηαγήλ γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 5.000 επξψ,
απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ελφο αθφκε κέινπο ηνπ Γ ή ελφο απφ ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. Δθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ
νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο, δεκνηηθήο, θνηλνηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη ππεξεζίαο, ελψπηνλ
ησλ πάζεο θχζεσο Οξγαληζκψλ, ησλ Δηαηξεηψλ θνηλήο σθειείαο, ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ Αζηπλνκηθψλ, Ληκεληθψλ θαη
Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ. Δμνπζηνδνηνχλ ππαιιήινπο ή άιια πξφζσπα κε ζπλδεφκελα κε
ηελ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπνχλ ηελ ηειεπηαία ελψπηνλ Γεκνζίσλ,
Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ ή άιισλ Αξρψλ θαη Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δηαηξεηψλ
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Κνηλήο Χθέιεηαο, θαζψο θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Σα
αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ε ρνξεγνχκελε θάζε θνξά
εμνπζηνδφηεζε δελ ππεξβαίλεη ηελ εμνπζία πνπ έρεη δνζεί απφ ην Γ ζηνπο ίδηνπο.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γ πνπ δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία κε κφλε ηελ
ππνγξαθή ηνπο, απαηηείηαη ε ππνγξαθή απφ θνηλνχ δχν εθ ησλ ππνινίπσλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ ππνγξαθψλ είηε κειψλ ηνπ Γ, είηε ππαιιήισλ ηεο Δηαηξείαο, γηα
ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
ηελ νπηζζνγξάθεζε αμηνγξάθσλ πειαηψλ, ηελ έθδνζε επηηαγψλ εηο δηαηαγήλ, ηελ
είζπξαμε απαηηήζεσλ θαη πιεξσκή ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ινγαξηαζκνχο
ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
2.05.3. Απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έζεζε ππφςηλ καο ε Δηαηξεία πξνθχπηεη φηη θάπνηα
απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά
πκβνχιηα ησλ θάησζη εηαηξεηψλ (νη νπνίεο εηαηξείεο ηπγράλνπλ ζπγαηξηθέο ηεο
Ηληεξγνπλη θαη αλαιύνληαη θαησηέξσ ππό 2.08):
1. Ο Αιέμαλδξνο Παππάο είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ–
ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ».
2.
Ο Γεψξγηνο Γεξάξδεο είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ
ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ
3.
Ζ νθία Γεξάξδε είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ» θαη Αληηπξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ–
ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ».
4.
Ο Νηθφιανο Θενδσξίδεο είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ– ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ»
5.
Ο Δπηχρηνο Παπαδάθεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ–
ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ».
6. Ο Γηνλχζηνο Πιέζζαο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ».
7. Ο Νηθφιανο Γεξάξδεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ–
ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ».
8.
Ο Γεψξγηνο Θενδσξίδεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η.
ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ».
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2.05.4. πκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζην Κεθάιαην άιισλ
εηαηξεηώλ
χκθσλα κε ηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ππ’ φςηλ καο πξνθχπηεη φηη θάπνηα κέιε ηνπ Γ..
ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην άιισλ εηαηξεηψλ σο εμήο :
1. Ζ νθία Γεξάξδε ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Η.
Καηαθνπδελφο, θαζψο έρεη 500 κεηνρέο ζε ζχλνιν 137.000.
2.06. Διεγθηέο
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο ειεγθηέο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2007
εμειέγεζαλ απν ην ΟΔΛ νη θ.θ. Ησάλλεο Πέξξνο, σο ηαθηηθφο θαη Αγγειηθή ΓξαηζίαΓξνκπάθε, σο αλαπιεξσκαηηθή θαη γηα ηε ρξήζε 2006 νη θ.θ. Ησάλλα Φιψξνπ σο
ηαθηηθή θαη Αγγειηθή Γξαηζία-Γξνκπάθε σο αλαπιεξσκαηηθή. Ζ άλσ εθινγή είλαη
ζχκθσλε θαη κε ην άξζξν 29 ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.
2.07 Γηάζεζε θεξδώλ
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πνπ πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 37 ηνπ Π.Γ. 409/86, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη
κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
α)
Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ
απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν λφκνο, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ
ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ζχκθσλα κε ην λφκν ε
αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ απηφ θηάζεη ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ
κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
β)
Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ
κεξίζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967, φπσο ηζρχεη, δειαδή
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ηξηάθνληα πέληε επί ηνηο εθαηφλ (35%) επί ησλ θαζαξψλ
θεξδψλ. Oη δηαηάμεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή
πλέιεπζε κε πιεηνςεθία εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ
γ)
Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηαζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ
θεξδψλ γηα ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ, γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ Δθηάθηνπ απνζεκαηηθνχ ή
δηαλνκή ζπκπιεξσκαηηθνχ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαθέξεηαη εηο λένλ θαη
πάλησο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 44α, 45, 46 Ν. 2190/1920.
2.08. Θπγαηξηθέο - πκκεηνρέο
Απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έζεζε ζηε δηάζεζή καο ε Δηαηξεία, θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο
ηνπ παξφληνο λνκηθνχ ειέγρνπ, πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία έρεη ηέζζεξηο ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο:
Α. Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ –
ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ καο
πξνζθνκίζζεθαλ, εθηφο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξαηίζεληαη ππφ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗ, ηα
εμήο:

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο
Ννκηθόο Έιεγρνο
ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
Ννέκβξηνο 2009

1. Κσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο άλσ εηαηξείαο (ζε απιφ αληίγξαθν) φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ απφ 22-6-2009 απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
άλσ εηαηξείαο.
2. Πξαθηηθφ ηεο 18εο ηαθηηθήο γελ. ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 25.6.2008 (ζε απιφ
αληίγξαθν).
3. Ηζνινγηζκφ ηεο 31.12.07 (ΦΔΚ ππ’ αξ. 4613/18.6.08)
4. Γεκνζίεπζε ηνπ πξαθηηθνχ απφ 25.6.2008 ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο
εηαηξείαο θαη ην Γ έσο ηελ 30.6.2013 (ΦΔΚ 7266/14.7.2008).
5. Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΜΑΔ ηεο ζχζηαζεο ηεο άλσ εηαηξείαο (ΦΔΚ
2602/3.7.1989).
6. Βεβαίσζε Ννκαξρίαο Πεηξαηά ππ’ αξ. 1152/16/3/2009.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνθχπηεη φηη:
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ –
ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ Α.Δ.» ζπλεζηήζε ην έηνο 1989 κε ηελ πξάμε 4418/13.6.89 ηεο
ζπκ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ θαη ηελ δηνξζσηηθή πξάμε ηεο ηδίαο
ζπκβ/θνπ ππ’ αξ. 4432/22.6.89, ελεθξίζε κε ηελ απφθαζε 363123/89 ηνπ Ννκάξρε
Πεηξαηψο θαη θαηαρσξήζεθε κε ΑΡΜΑΔ 19730/02/Β/89/157, κε έδξα ηνλ Γήκν
Πεηξαηά, ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ θαη δηάξθεηα
100 έηε (ΦΔΚ Σεχρνο ΑΔ & ΔΠΔ 2602/3.7.89), ζχκθσλα δε κε ην θσδηθνπνηεκέλν
θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη σο ζθνπφ ηελ εηζαγσγή-επεμεξγαζία θαη εκπνξία μπιείαο θαη
πξνηφλησλ μχινπ, θαη ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία εηδψλ θηγθαιεξίαο, εμνπιηζκνχ θαη
δηαθφζκεζεο νηθνδνκψλ. Με απφθαζε ηεο απφ 22/6/2009 απηφθιεηεο θαζνιηθήο
έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 4
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη σο έδξα ηεο εηαηξίαο νξίζηεθε ν δήκνο Διεπζίλαο. Σν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο άλσ ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζε 401.410 επξψ δηαηξνχκελν ζε 137.000
αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 επξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ κεηνρψλ
136.500 αλήθνπλ ζηελ Ηληεξγνπλη ΑΔ θαη 500 ζηελ Γεξάξδε νθία ηνπ Αιεμάλδξνπ.
Σν Γ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απαξηίδεηαη απφ 3 έσο 7 κέιε κε 5εηή ζεηεία. Σν
Γ πνπ ζα δηνηθεί ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ 30.6.2013, φπσο νξίζζεθε απφ ηελ ηαθηηθή
γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 25.6.2008 θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, απαξηίδεηαη απφ ηνπο
Γεξάξδε νθία ηνπ Αιεμάλδξνπ (Πξφεδξν), Γεξάξδε Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ (Γ/ληα
χκβνπιν), Πιέζζα Γηνλχζην ηνπ ππξίδσλνο, Παπαδάθε Δπηχρην ηνπ Μηραήι,
Φαξαδέιιε Εσή ηνπ Υαξαιάκπνπο, Φήθα ηπιηαλφ ηνπ Παλαγηψηε θαη Θενδσξίδε
Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ
( ΦΔΚ ΣΑΔ & ΔΠΔ 7266/2008).
Ζ άλσ βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά Γηεχζπλζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (αξηζ.
πξση. 1152/16/3/2009) πηζηνπνηεί φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξαθηηθά γεληθήο
ζπλέιεπζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη απνθαζηζηεί ε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε
ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζήο ηεο θαη φηη δελ έρεη
ππνβιεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πεξί ιχζεσο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 48 θαη 48α ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία απηή καο θνηλνπνηήζεθε επηζηνιή ηνπ λνκηθνχ
ζπκβνχινπ ηεο εηαηξίαο θ. Γεψξγηνπ Γεσξγηάδε ε νπνία επί ιέμεη έρεη σο εμήο:
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«1. Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ Α.Δ. – ΔΗΑΓΧΓΔ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ».
(α). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο:
Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο.
(β). Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε:
Πνζνζηφ 1% εμ αδηαηξέηνπ ζηα αθίλεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ππ’ αξηζκ.
12136/04-06-2003 ζπκβφιαην
ηεο
πκβνιαηνγξάθνπ
Αζελψλ
Βαζηιηθήο
Καινγεξνπνχινπ.
(γ). εκαληηθέο ζπκβάζεηο:
Γελ πθίζηαληαη.
(δ). Γηνηθεηηθέο άδεηεο:
Γελ πθίζηαληαη
(ε). Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ:
Έληεθα (11).
(ζη). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο κε εξγαδφκελνπο:
Γελ πθίζηαληαη.»
Β) Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ– ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ» καο
πξνζθνκίζζεθαλ, εθηφο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξαηίζεληαη ππφ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗ, ηα
εμήο:
1. Κσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ (ζε απιφ αληίγξαθν) ηεο άλσ εηαηξείαο φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ απφ 31.3.2008 απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
2. ΦΔΚ άδεηαο ζπζηάζεσο θαη εγθξίζεσο θαηαζηαηηθνχ (ππ’ αξ. 1980/5.6.1985)
3. ΦΔΚ θαηαρψξεζεο ηνπ απφ 5.5.2008 πξαθηηθφ ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη
ηνπ απφ 5.5.2008 πξαθηηθνχ ηνπ Γ ζρεηηθά κε ην Γ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο
εηαηξείαο. (ππ’ αξ. 3289/29.5.2008)
4. ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο (ππ’αξ. 2483/24.4.2008).
5. Ζ Βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά ππ’ αξ.11151/6.3.2009.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνθχπηεη φηη:
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ– ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ» θαη δηαθξηηηθφ
ηίηιν «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ Α.Δ.» (ζεκεξηλφο δηαθξηηηθφο ηίηινο «ELSCANΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΔ») ζπλεζηήζε ην έηνο 1985 κε ηελ πξάμε 2621/9.5.85
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ηεο ζπκ/θνπ Αζελψλ Δπαγγειίαο Σξέδνπ -Γηακαληνπνχινπ, ελεθξίζε κε ηελ απφθαζε
334537/85 ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηψο θαη θαηαρσξήζεθε κε ΑΡΜΑΔ
7504/02/Β/86/1384, κε έδξα ηνλ Γήκν Πεηξαηά θαη δηάξθεηα 40 εηψλ (ΦΔΚ Σεχρνο ΑΔ
& ΔΠΔ 2602/3.7.89). θνπφο ηεο είλαη νη αληηπξνζσπείεο θαη εηζαγσγέο, λαπηηθέο
εξγαζίεο θαη ηηο πξαθηνξεχζεηο πινίσλ θαη εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ
επηρεηξήζεσλ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο αλσ ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζε 507.183 επξψ
δηαηξνχκελν ζε 173.100 αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 επξψ εθάζηε. Σν
Γ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απαξηίδεηαη απφ 4 έσο 7 κέιε κε 5εηή ζεηεία. Σν Γ
πνπ ζα δηνηθεί ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ 30.6.2013, φπσο νξίζζεθε απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή
ζπλέιεπζε ηεο 5.5.2008 θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, απαξηίδεηαη απφ ηνπο Παππά
Αιέθν (Πξφεδξν), Γεξάξδε νθία (Αληηπξφεδξν), Θενδσξίδε Νηθφιαν (Γ/ληα
χκβνπιν), Γεξάξδε Γεψξγην θαη Παπαδάθε Δπηχρην ( ΦΔΚ ΣΑΔ & ΔΠΔ 3289/2008).
Ζ άλσ βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά Γηεχζπλζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (αξηζ.
πξση. 1151/16/3/2009) πηζηνπνηεί φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξαθηηθά γεληθήο
ζπλέιεπζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη απνθαζηζηεί ε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε
ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζήο ηεο θαη φηη δελ έρεη
ππνβιεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πεξί ιχζεσο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 48 θαη 48α ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία απηή καο θνηλνπνηήζεθε επηζηνιή ηνπ λνκηθνχ
ζπκβνχινπ ηεο εηαηξίαο θ. Γεψξγηνπ Γεσξγηάδε ε νπνία επί ιέμεη έρεη σο εμήο:
«Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΒΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ – ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ».
(α). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο:
Καηά ηεο εηαηξείαο αζθήζεθε Αγσγή απφ ηνλ Γεψξγην Γάιιν κε αίηεκα ηελ
θαηαδίθε ηεο εηαηξείαο ζε θαηαβνιή πνζνχ 10.000 ΔΤΡΧ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ. Ζ Αγσγή ζπδεηήζεθε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ
Πεηξαηψο ηελ 11ε Μαξηίνπ 2009 θαη δελ έρεη εθδνζεί, κέρξη ζήκεξα, απφθαζε.
(β). Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε:
Ζ εηαηξεία δελ έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
(γ). εκαληηθέο ζπκβάζεηο:
Γελ πθίζηαληαη.
(δ). Γηνηθεηηθέο άδεηεο:
Έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο
Δκπνξηθνχ Αληηπξνζψπνπ Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Ν. 307/1976 Πεξί Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο.
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(ε). Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ:
Σξεηο (3).
(ζη). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο κε εξγαδφκελνπο:
Γελ πθίζηαληαη.»
Γ) Γηα ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία INTERWOOD CYPRUS LIMITED καο
πξνζθνκίζηεθαλ
i) Aληίγξαθν ηνπ απφ 13/5/2007 ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ θαη θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.
ii) Αληίγξαθν ησλ απφ 31/12/2008 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο
iii) Αληίγξαθν ηνπ απφ 14/4/2007 πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Δθφξνπ Δηαηξηψλ Κχπξνπ
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνθχπηεη φηη:
Ζ ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο κε ηελ επσλπκία
«INTERWOOD CYPRUS LIMITED» ζπλεζηήζε ζηελ Κχπξν ην έηνο 2007 κε ην απφ
13/5/2007 ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
πεξί Δηαηξηψλ Νφκν, Κεθ. 113 ηεο Κχπξν, κε έδξα ηε Λεπθσζία Κχπξνπ, Κιενκέλνπο
7, 1νο φξνθνο, Γηακ/Γξαθείν 101, Σ.Κ. 1061. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη
ην ρνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο αλσ ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζε
10.000 επξψ δηαηξνχκελν ζε 6.000 κεηνρέο ηάμεο Α’ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ εθάζηε
θαη 4.000 κεηνρέο ηάμεο Β’ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ κεηνρψλ
4000 Β Σάμεο αλήθνπλ ζηελ Ηληεξγνπλη ΑΔ. Ζ εηαηξία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ
έρεη 2 ζπκβνχινπο. Οη ζχκβνπινη ηεο εηαηξίαο ζήκεξα είλαη νη θ.θ. Παλαγηψηεο
Σζηαιήο θαη Ησάλλεο Κιεάλζνπο θαη Γξακκαηέαο ηεο ε θα Έιελα Σζηαιή.
Γ) Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ παξαπέκπνπκε ζηνλ
απφ……λνκηθφ έιεγρν ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο απφ ην γξαθείν καο.
Δθ ηνπ ειέγρνπ ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
πξνέθπςε όηη έρνπλ ζπζηαζεί θαi ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΖ
Aθήρ ζηιγμήρ διενεπγήθηκε οικονομικόρ έλεγσορ, παπέλκει η εξέηαζη ηος εν λόγυ
θέμαηορ ζηα πλαίζια ηηρ παπούζαρ έκθεζηρ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
Α. ΑΚΗΝΖΣΑ
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Απφ ηα ζπκβφιαηα θηήζεσο πνπ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο (ζε απιά αληίγξαθα) θαη ηνλ
έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ Θεζζαινλίθεο, Aζελψλ θαη
Διεπζίλαο πνπ καο πξνζθνκίζζεθαλ, ε εηαηξεία έρεη πιήξε θπξηφηεηα επί:
Α. Αγξνηεκαρίνπ θεηκέλνπ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Γεθχξαο, ηεο νκψλπκεο θνηλφηεηαο,
ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο, ήδε Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γεθχξαο ηνπ Γήκνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ηνπ
Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, κε εκβαδφλ 41844,12 η.κ., ην νπνίν είλαη εθηφο ζρεδίνπ, εληφο
δψλεο θαη εληφο ΕΟΔ, άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο ΓΠ, είλαη κε
αξδεπφκελν, θαιιηεξγήζηκν, έρεη πξφζσπν επί ηεο εζληθήο νδνχ ΘεζζαινλίθεοΥαιθεδφλαο θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 800 κ. απφ ηελ ζάιαζζα. Γελ
ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ νθείιεη εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. Γελ
έρεη θπξσζεί πξάμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ ζπληάζζεηαη θηεκαηνιφγην.
Απνθηήζεθε σο ηκήκα κεγαιχηεξεο έθηαζεο (εθηάζεσο 73.694,26 η.κ.) δπλάκεη ηνπ ππ’
αξ. 11987/03 ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο αγξνηηθνχ αθηλήηνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ
Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηφκνο 2179, αξ. 402, ελ ζπλερεία δε απφ ηε κείδνλα
έθηαζε πξνέθπςαλ 4 δηαθνξεηηθά αγξνηεκάρηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αλσηέξσ,
δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 12136/03 ζπκβνιαίνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο
Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα άλσ βηβιία, ηφκνο 2198 αξ. 48 .
Δπί ηνπ άλσ αγξνηεκαρίνπ πθίζηαληαη ηα θάησζη βάξε(ηφκνο 1979 θχιιν 21, αξ. 1,2):
1. Πξνζεκείσζε ππέξ Αιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.650.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
26.3.2003.
2. Πξνζεκείσζε ππέξ Άιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.200.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
10.12.2003.
Γελ πξνζθνκίζζεθε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο.
χκθσλα δε κε ηελ πξνζθνκηζζείζα άδεηα νηθνδνκήο, πθίζηαηαη απνζήθε μπιείαο κε
γξαθεία, ζε 2 νξφθνπο, νιηθήο επηθαλείαο νξφθσλ 3108,12 η.κ.
Β. Πνζνζηνχ 99% εμ αδηαηξέηνπ αγξνηεκαρίνπ θεηκέλνπ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή
Γεθχξαο, ηεο νκψλπκεο θνηλφηεηαο, ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη
Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ήδε Γεκνηηθνχ
Γηακεξίζκαηνο Γεθχξαο ηνπ Γήκνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, κε
εκβαδφλ 10.766,18 η.κ., ην νπνίν είλαη εθηφο ζρεδίνπ, εληφο δψλεο θαη εληφο ΕΟΔ,
άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο ΓΠ, είλαη κε αξδεπφκελν,
θαιιηεξγήζηκν, έρεη πξφζσπν επί ηεο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο-Υαιθεδφλαο θαη
βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 800 κ. απφ ηελ ζάιαζζα. Γελ ππφθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ νθείιεη εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. Γελ έρεη θπξσζεί
πξάμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ ζπληάζζεηαη θηεκαηνιφγην.
Απνθηήζεθε σο ηκήκα κεγαιχηεξεο έθηαζεο δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 11987/03 ζπκβνιαίνπ
αγνξαπσιεζίαο αγξνηηθνχ αθηλήηνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο
Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηφκνο 2179, αξ. 402, ελ ζπλερεία δε απφ ηε κείδνλα
έθηαζε πξνέθπςαλ 4 δηαθνξεηηθά αγξνηεκάρηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αλσηέξσ,
δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 12136/03 ζπκβνιαίνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο
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Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα άλσ βηβιία, ηφκνο 2198 αξ. 48. Mε ην
ηειεπηαίν απηφ ζπκβφιαην κεηαβηβάζηεθε ην πνζνζηφ 1% εμ αδηαηξέηνπ επί ηνπ ελ
ιφγσ αγξνηεκαρίνπ ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Ηληεξγνπλη εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Η.
Καηαθνπδελφο Αλψλπκε Δηαηξεία Δηζαγσγέο-Δκπνξία Ξπιείαο & Πξντφλησλ Ξχινπ».
Δπί ηνπ άλσ αγξνηεκαρίνπ πθίζηαληαη ηα θάησζη βάξε (ηφκνο 1979 θχιιν 21, αξ. 1,2):
1. Πξνζεκείσζε ππέξ Αιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.650.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
26.3.2003.
2. Πξνζεκείσζε ππέξ Άιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.200.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
10.12.2003.
Γ. Πνζνζηνχ 99% εμ αδηαηξέηνπ αγξνηεκαρίνπ θεηκέλνπ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή
Γεθχξαο, ηεο νκψλπκεο θνηλφηεηαο, ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη
Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ήδε Γεκνηηθνχ
Γηακεξίζκαηνο Γεθχξαο ηνπ Γήκνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, κε
εκβαδφλ 10.456,73 η.κ., ην νπνίν είλαη εθηφο ζρεδίνπ, εληφο δψλεο θαη εληφο ΕΟΔ,
άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο ΓΠ, είλαη κε αξδεπφκελν,
θαιιηεξγήζηκν, έρεη πξφζσπν επί ηεο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο-Υαιθεδφλαο θαη
βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 800 κ. απφ ηελ ζάιαζζα. Γελ ππφθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ νθείιεη εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. Γελ έρεη θπξσζεί
πξάμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ ζπληάζζεηαη θηεκαηνιφγην.
Απνθηήζεθε σο ηκήκα κεγαιχηεξεο έθηαζεο δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 11987/03 ζπκβνιαίνπ
αγνξαπσιεζίαο αγξνηηθνχ αθηλήηνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο
Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηφκνο 2179, αξ. 402, ελ ζπλερεία δε απφ ηε κείδνλα
έθηαζε πξνέθπςαλ 4 δηαθνξεηηθά αγξνηεκάρηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αλσηέξσ,
δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 12136/03 ζπκβνιαίνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο
Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα άλσ βηβιία, ηφκνο 2198 αξ.48. Mε ην
ηειεπηαίν απηφ ζπκβφιαην κεηαβηβάζηεθε ην πνζνζηφ 1% εμ αδηαηξέηνπ επί ηνπ ελ
ιφγσ αγξνηεκαρίνπ ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Ηληεξγνπλη εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Η.
Καηαθνπδελφο Αλψλπκε Δηαηξεία Δηζαγσγέο-Δκπνξία Ξπιείαο & Πξντφλησλ Ξχινπ».
Δπί ηνπ άλσ αγξνηεκαρίνπ πθίζηαληαη ηα θάησζη βάξε (ηφκνο 1979 θχιιν 21, αξ. 1,2):
1. Πξνζεκείσζε ππέξ Αιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.650.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
26.3.2003.
2. Πξνζεκείσζε ππέξ Άιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.200.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
10.12.2003.
Γ. Πνζνζηνχ 99% εμ αδηαηξέηνπ αγξνηεκαρίνπ θεηκέλνπ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή
Γεθχξαο, ηεο νκψλπκεο θνηλφηεηαο, ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη
Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ήδε Γεκνηηθνχ
Γηακεξίζκαηνο Γεθχξαο ηνπ Γήκνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, κε
εκβαδφλ 10.627,23 η.κ. ην νπνίν είλαη εθηφο ζρεδίνπ, εληφο δψλεο θαη εληφο ΕΟΔ, άξηην
θαη νηθνδνκήζηκν, βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο ΓΠ, είλαη κε αξδεπφκελν,
θαιιηεξγήζηκν, έρεη πξφζσπν επί ηεο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο-Υαιθεδφλαο θαη
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βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 800 κ. απφ ηελ ζάιαζζα. Γελ ππφθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ νθείιεη εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. Γελ έρεη θπξσζεί
πξάμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ ζπληάζζεηαη θηεκαηνιφγην.
Απνθηήζεθε σο ηκήκα κεγαιχηεξεο έθηαζεο δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 11987/03 ζπκβνιαίνπ
αγνξαπσιεζίαο αγξνηηθνχ αθηλήηνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο
Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηφκνο 2179, αξ. 402, ελ ζπλερεία δε απφ ηε κείδνλα
έθηαζε πξνέθπςαλ 4 δηαθνξεηηθά αγξνηεκάρηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αλσηέξσ,
δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 12136/03 ζπκβνιαίνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο
Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα άλσ βηβιία, ηφκνο 2198 αξ. 48. Mε ην
ηειεπηαίν απηφ ζπκβφιαην κεηαβηβάζηεθε ην πνζνζηφ 1% εμ αδηαηξέηνπ επί ηνπ ελ
ιφγσ αγξνηεκαρίνπ ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Ηληεξγνπλη εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Η.
Καηαθνπδελφο Αλψλπκε Δηαηξεία Δηζαγσγέο-Δκπνξία Ξπιείαο & Πξντφλησλ Ξχινπ».
Δπί ηνπ άλσ αγξνηεκαρίνπ πθίζηαληαη ηα θάησζη βάξε: (ηφκνο 1979 θχιιν 21, αξ.
1,2):
1. Πξνζεκείσζε ππέξ Αιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.650.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
26.3.2003.
2. Πξνζεκείσζε ππέξ Άιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ 1.200.000 επξψ εγγξαθείζα ηελ
10.12.2003.
Δ. Οηθνπέδνπ κεηά ησλ επ’ απηνχ θηηζκάησλ ήηνη εξγνζηαζηαθνχ (βηνηερληθνχ) ρψξνπ
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 746 η.κ. εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνζράηνπ επί ησλ νδψλ Κεθηζζνχ 64 θαη νισκνχ, πνπ έρεη έθηαζε 2.856 η.κ. Μέξνο
ηνπ άλσ νηθνπέδνπ ξπκνηνκείηαη (επηθαλείαο ηνπ ξπκνηνκνπκέλνπ 357,08 ηκ.) θαη ην
απνκέλνλ κεηά ηε ξπκνηνκία νηθφπεδν έρεη επηθάλεηα 2.498,92 η.κ. θαη είλαη άξηην θαη
νηθνδνκήζηκν.
Απνθηήζεθε εμ αγνξάο δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 11416/2001 ζπκβνιαίνπ ηεο ζπκβ/θνπ
Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία
κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζ/θείνπ Αζελψλ, ηφκνο 4354 αξ. 209. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην
πξνζθνκηζζέλ απνδεηθηηθφ, έρεη ππνβιεζεί ε δήισζε Ν. 2308/95 ζην αξκφδην γξαθείν
θηεκαηνγξάθεζεο.
Γελ πξνζθνκίζζεθε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο.
χκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Τπνζ. Αζελψλ, επί ηνπ άλσ
νηθνπέδνπ δελ πθίζηαληαη ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο, θαηαζρέζεηο ή δηεθδηθήζεηο.
Σ. Αγξνηεκαρίνπ ζηε ζέζε «Βάξε –Νεθξνηαθείν» ή «Μηθξφ Καηεξίλη» ή «Σζαθάιη»
ηνπ Γήκνπ Μάλδξαο Αηηηθήο, επί ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ Αζελψλ-Θεβψλ, εθηφο
ζρεδίνπ πφιεσο θαη εληφο δψλεο, αξηίνπ θαη νηθνδνκεζίκνπ, κε επηθάλεηα 15.193,87
η.κ.
Απνθηήζεθε εμ αγνξάο δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. 7846/1994 ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο ηεο
ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ, λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία
κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζ/θείνπ Διεπζίλνο, ηφκνο 206 αξ. 19. χκθσλα κε ηνλ άλσ ηίηιν
θηήζεσο είρε εθδνζεί απφ ηελ πσιήηξηα ε ππ’ αξ. 11/94 άδεηα νηθνδνκήο ηεο
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Ννκαξρίαο Γπη. Αηηηθήο γηα αλέγεξζε ηζνγείν επαγγεικαηηθνχ ππνζηέγνπ ζην άλσ
αγξνηεκάρην.
Έρεη επίζεο κεηαγξαθεί ζηα άλσ βηβιία, ηφκνο 209 αξ. 116 δήισζε ηνπ λ. 1221/81 ππ’
αξ. 8398/95 ηεο ηδίαο άλσ ζπκβ/θνπ, φπνπ δειψζεθαλ 38 ζέζεηο ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλεγεξζεζνκέλνπ θηηξίνπ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πξνζθνκηζζέλ απνδεηθηηθφ, έρεη ππνβιεζεί ε δήισζε Ν.
2308/95 ζην αξκφδην γξαθείν θηεκαηνγξάθεζεο. Απιφ αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο
δήισζεο αλαθέξεη θηίξην ρξήζεσο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ κε επηθάλεηα 3.344 η.κ., εθ
ησλ νπνίσλ 3.044 η.κ. αλήθνπλ ζην ηζφγεην θαη 300 η.κ. ζην ππφγεην. Πξνζθνκίζζεθε
απιφ αληίγξαθν ηεο ππ’ αξ. 333/95 άδεηαο νηθνδνκήο –Αλαζεψξεζεο ηεο ππ’ αξ. 11/94
άδεηαο φπνπ επίζεο αλαθέξεηαη νιηθή επηθάλεηα 3.344 η.κ.
Γελ πξνζθνκίζζεθε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο.
χκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Τπνζ. Διεπζίλαο, επί ηνπ άλσ
νηθνπέδνπ δελ πθίζηαληαη ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο, θαηαζρέζεηο ή δηεθδηθήζεηο.
2. ΜΗΘΧΔΗ
Μεηά απφ κειέηε φισλ ησλ ελ ιφγσ Ηδησηηθψλ πκθσλεηηθψλ Μίζζσζεο
δηαπηζηψζακε φηη δελ πεξηέρνπλ αζπλήζεηο ή ηδηαίηεξνπο φξνπο. Χο εθ ηνχηνπ,
ζεσξνχκε φηη παξέιθεη ε αλαιπηηθή παξάζεζε θαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
επηκέξνπο φξσλ απηψλ.
Παξαζέηνπκε θαησηέξσ γεληθή πεξηγξαθή ησλ πκθσλεηηθψλ Μηζζψζεσο.
Α. Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ην απφ 3.1.2005 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ
Δπαγγεικαηηθήο Μίζζσζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο (ε «Μηζζψηξηα»), θαη ηνπ Μαξηνιή
Νηθνιάνπ (ν «Δθκηζζσηήο»), κε ην νπνίν ε εηαηξεία έρεη κηζζψζεη αθίλεην 5νπ νξφθνπ
ζηνλ Πεηξαηά, επί ηεο νδνχ Ννηαξά 89-91 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3.1.2005 έσο
31.12.2009 αληί κεληαίνπ κηζζψκαηνο 1.644 επξψ. Σα κίζζσκα αλαπξνζαξκφδεηαη
κεηά ηνλ πξψην ρξφλν θαηά 4%. Σν κίζζην ρξεζηκνπνηείηαη σο γξαθείν.
Σεκεηώλεηαη όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην ζπκθσλεηηθό ην εκβαδόλ ηνπ κηζζίνπ.
Σν σο άλσ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θέξεη ζθξαγίδα ζεψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
Β. Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ην απφ 1.2.2007 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ
Δπαγγεικαηηθήο Μίζζσζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο (ε «Μηζζψηξηα»), θαη ηεο Μαξηγνχιαο
ηγάια (ε «Δθκηζζψηξηα»), κε ην νπνίν ε εηαηξεία έρεη κηζζψζεη ηκήκα αθηλήηνπ 3νπ
νξφθνπ ζηνλ Πεηξαηά, επί ηεο νδνχ Ννηαξά 89-91 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
1.2.2007έσο 31.1.2009 αληί κεληαίνπ κηζζψκαηνο 850 επξψ πιένλ ραξηνζήκνπ. Σν
κίζζην ρξεζηκνπνηείηαη σο γξαθείν. Σν σο άλσ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θέξεη ζθξαγίδα
ζεψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
εκεηψλεηαη φηη ζην ζπκθσλεηηθφ αλαγξάθεηαη φηη ε κηζζψηξηα εηαηξεία
«ηδηνρξεζηκνπνηεί» ήδε έλα ηκήκα ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ ηδηνθηεζίαο ηεο εθκηζζψηξηαο.
Όπσο καο πιεξνθφξεζαλ απφ ηελ εηαηξεία, ηα σο άλσ 30 ηεηξαγσληθά κέηξα
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε ζπγαηξηθή Η. Καηαθνπδελφο ΑΔ. χκθσλα κε ην απφ
1.2.2007 κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ, ε Η. Καηαθνπδελφο ΑΔ κηζζψλεη θαη άιια 18 η.κ.
επί ηεο ηδίαο σο άλσ νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο. Ζ δηάξθεηα έρεη νξηζηεί έσο ηελ 31.1.2009.
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Σεκεηώλεηαη όηη δελ καο έρεη πξνζθνκηζζεί ζπκθσλεηηθό αλαλέσζεο ηεο κηζζώζεσο.
Όπσο κε ελεκέξσζαλ από ηελ εηαηξεία, ηα σο άλσ κηζζσηήξηα δελ ζα αλαλεσζνύλ δηόηη
ε εηαηξεία ζα κεηαθνκίζεη ηα γξαθεία ηεο εληόο ηνπ έηνπο 2009.
Σε θάζε δε πεξίπησζε ζηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 34/1995 θαηά ηηο νπνίεο (άξζξν 5) ε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο
είλαη εθ ηνπ λόκνπ 12 έηε, αλεμαξηήησο ηεο πξόβιεςεο ζην ζπκθσλεηηθό.
Β. ΑΤΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ζ Δηαηξεία είλαη δηθαηνχρνο ηνπ εκεδαπνχ ζήκαηνο: «INTERWOOD» ιεθηηθφ, κε
απεηθφληζε θαη κε νξηζκέλε έγρξσκε ζχλζεζε.
Αξηζκφο ήκαηνο 159460/2002 γηα ηα πξντφληα ησλ θιάζεσλ 19 (μπιεία πάζεο θχζεσο
γηα θάζε ρξήζε, θαζψο θαη θαηεξγαζκέλα παξάγσγα θαη πξντφληα απφ μχιν κε
πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο) θαη 16 ( ράξηεο θαη πξντφληα ράξηνπ θαη
ραξηνπνιηνχ).
Δγθξηηηθή απφθαζε Δπηηξνπήο εκάησλ 6787/2002.
Ζ πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο ιήγεη ηελ 25/10/2011, νπφηε θαη ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί.
Γ. ΑΓΔΗΔ
Παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ .
Μαο πξνζθνκίζζεθε ζε απιφ θσηναληίγξαθν ε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο
Αηηηθήο κε εκεξνκελία 11.2.2002 θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ 3889/612/01, κε ηελ νπνία
εγθξίλνληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ηδησηηθνχ πξαηήξηνπ πγξψλ θαπζίκσλ ηεο
εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζε αγξνηηθφ δξφκν θάζεην ζηε ΠΔΟΑΘ ζην 26ρικ. Μάλδξα,
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5 ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο. .
Δλ ζπλερεία καο πξνζθνκίζζεθε ζε απιφ θσηναληίγξαθν ε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
Γπηηθήο Αηηηθήο κε εκεξνκελία 26/1/2009 θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4835/΄661/008, κε
ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ σο άλσ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ ηνπ ηδησηηθνχ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ηεο Δηαηξείαο, γηα πέληε ρξφληα κε ηελ
επηθχιαμε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 69269/5387/90 ( Καηάηαμε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ,
θαζνξηζκφο πεξηερνκέλσλ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη ινηπέο ζπλαθείο
δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην Ν.1650/86), ηεο ΖΠ 1539/2332 (θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο) θαη ηεο ΖΠ 11014/703/Φ104
δηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθή θαη αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ).
Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο επηηξέπεηαη πξνζθπγή κέζα ζε 30 εκέξεο
από ηελ έθδνζή ηεο από νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δε καο έρεη γλσζηνπνηεζεί ζρεηηθή πξνζθπγή

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ
ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ
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1. Αζθαλιζηήπια ςμβόλαια.
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηα θάησζη πεξηγξαθφκελα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα:
Δηήζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δηάξθεηαο από 1.1.2009 έσο 1. 01.2010.
Α. κε ηελ εηαηξεία ALllianz Διιάο αζθαιηζηήξην κεγάιεο επηρείξεζεο ,ε
δηεύζπλζε αζθαιηδόκελνπ θηλδύλνπ 16 ρικ. Θεο/θεο –Βέξνηαο Αγ. Αζαλάζηνο
Θεζζαινλίθε (απνζήθε).
Πεξηγξαθή Κάιπςεο
Αζθαιηδφκελν θεθάιαην (Δπξψ)
Ππξθαγηά θηηξίνπ
800.000
Ππξθαγηά πεξηερνκέλνπ
3.020.000
Έμνδα απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ
50.000
Κάιπςε αζηηθήο επζχλεο απφ ππξθαγηά
100.000
Πξφζζεηε θάιπςε θινπήο ζε πξψην θίλδπλν
100.000
Πξφζζεηε θάιπςε δηάξξεμεο ζσιελψζεσλ
ε/θαη εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο
3.820.000
Πξφζζεηε θάιπςε ζχειιαο, θαηαηγίδαο, πιεκκχξαο
(θηίξην)
800.000
Πξφζζεηε θάιπςε ζχειιαο, θαηαηγίδαο, πιεκκχξαο
(πεξ/λν)
3.020.000
Λνηπνί ζπκπιεξσκαηηθνί θίλδπλνη
(βξαρπθχθισκα, πξφζθξνπζε νρήκαηνο,
πηψζε αεξνζθαθψλ)
3.820.000
Λνηπνί ζπκπιεξσκαηηθνί θίλδπλνη
( επξεία έθξεμε, ππξθαγηά απφ δάζνο
3.820.000
ηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγία
Πνιηηηθέο ηαξαρέο
3.820.000
Καθφβνπιεο ελέξγεηεο
3.820.000
Σξνκνθξαηία (θηίξην)
800.000
Σξνκνθξαηία (πεξ/λν)
3.020.000
Μεηαθνξά ρξεκάησλ
30.000
Σακεία
15.000
Σν αζθαιηζηήξην ππφθεηηαη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη
Δηδηθνχο Όξνπο απηνχ, θαζψο θαη ηηο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηφ.
Δηδηθέο εμαηξέζεηο γηα δεκηά αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ χπαηζξν, νξφζεκν,
πξνζσξηλά ηνηρεία, δηαθνζκεηηθά, καληξφηνηρνπο, πεξηθξάμεηο, ζήκαηα, ηέληεο,
πηλαθίδεο, θαη νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ παξάξηεκα ηνπ θηηξίνπ
Εεκηά πξνεξρφκελε απφ θζνξά παιαηφηεηα ή θαθνηερλία ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ κφληκσλ
εγθαηαζηάζεσλ
Εεκία ζε θηίξηα θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο, αλαθαηαζθεπήο ή επηζθεπήο δεκηά απφ
δηαξξνή χδαηνο πξνεξρνκέλνπ απφ νξνθή ζχξα ή παξάζπξν πνπ έκεηλε αλνηθηφ ή
βξηζθφηαλ ζε ειαηησκαηηθή θαηάζηαζε.
Αζθάιηζηξα πεξηφδνπ Δπξψ : 9.885,35
Ζ αζθάιηζε κεηά ηε ιήμε ηεο δελ αλαλεψλεηαη απηφκαηα
Β. κε ηελ εηαηξεία Allianz Διιάο αζθαιηζηήξην κεγάιεο επηρείξεζεο κε δηεύζπλζε
αζθαιηδόκελνπ θηλδύλνπ 26 ρικ. Αζελώλ Θεβώλ Μάλδξα Αηηηθήο (απνζήθε)
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Πεξηγξαθή Κάιπςεο
Αζθαιηδφκελν θεθάιαην (Δπξψ)
Ππξθαγηά θηηξίνπ
800.000
Ππξθαγηά πεξηερνκέλνπ
3.600.000
Πξφζζεηε θάιπςε θινπήο ζε πξψην θίλδπλν
100.000
Πξφζζεηε θάιπςε δηάξξεμεο ζσιελψζεσλ
ε/θαη εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο
4.400.000
Πξφζζεηε θάιπςε ζχειιαο, θαηαηγίδαο, πιεκκχξαο
(θηίξην)
800.000
Πξφζζεηε θάιπςε ζχειιαο, θαηαηγίδαο, πιεκκχξαο
(πεξ/λν)
3.600.000
Λνηπνί ζπκπιεξσκαηηθνί θίλδπλνη
(βξαρπθχθισκα, πξφζθξνπζε νρήκαηνο,
πηψζε αεξνζθαθψλ)
4.400.000
Λνηπνί ζπκπιεξσκαηηθνί θίλδπλνη
( επξεία έθξεμε, ππξθαγηά απφ δάζνο
4.400.000
ηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγία
Πνιηηηθέο ηαξαρέο
4.400.000
Καθφβνπιεο ελέξγεηεο
4.400.000
Σξνκνθξαηία (θηίξην)
800.000
Σξνκνθξαηία (πεξ/λν)
3.600.000
Μεηαθνξά ρξεκάησλ
30.000
Σακεία
15.000
Σν αζθαιηζηήξην ππφθεηηαη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη
Δηδηθνχο Όξνπο απηνχ, θαζψο θαη ηηο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηφ.
Δηδηθέο εμαηξέζεηο γηα δεκηά αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ χπαηζξν, νξφζεκν,
πξνζσξηλά ηνηρεία, δηαθνζκεηηθά, καληξφηνηρνπο, πεξηθξάμεηο, ζήκαηα, ηέληεο,
πηλαθίδεο, θαη νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ παξάξηεκα ηνπ θηηξίνπ
Εεκηά πξνεξρφκελε απφ θζνξά παιαηφηεηα ή θαθνηερλία ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ κφληκσλ
εγθαηαζηάζεσλ
Εεκία ζε θηίξηα θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο, αλαθαηαζθεπήο ή επηζθεπήο δεκηά απφ
δηαξξνή χδαηνο πξνεξρνκέλνπ απφ νξνθή ζχξα ή παξάζπξν πνπ έκεηλε αλνηθηφ ή
βξηζθφηαλ ζε ειαηησκαηηθή θαηάζηαζε.
Αζθάιηζηξα πεξηφδνπ Δπξψ : 10.955,98
Ζ αζθάιηζε κεηά ηε ιήμε ηεο δελ αλαλεψλεηαη απηφκαηα
Γ. κε ηελ εηαηξεία A.I.G. National Union. Αλνηθηό αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην
κεηαθνξώλ εζσηεξηθώλ δηαθηλήζεσλ. .
Αληηθείκελν αζθάιηζεο: Ξπιεία πάζεο θχζεσο θαη πξνέιεπζεο γηα αλψηαην φξην
θφξησζεο 100.000
Αζθαιηδφκελν πνζφ, ε ηηκνινγηαθή αμία
Αζθάιηζηξα 0,015% κηθηφ αζθάιηζηξν Δηήζηα κηθηά αζθάιηζηξα 4500 Δπξψ πνπ
εηζπξάηηνληαη κε ην αζθαιηζηήξην. ην ηέινο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ
ππνινγίδνληαη ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα επί ηνπ ηδίξνπ θαη ζα εηζπξάηηεηαη ε ηπρφλ
δηαθνξά.
Αθχξσζε ζπκβνιαίνπ κε 30ήκεξε πξνεηδνπνίεζε .
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Γ. κε ηελ εηαηξεία A.I.G. National Union. Αλνηθηό αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην
κεηαθνξώλ.
Αληηθείκελν αζθάιηζεο: Ξπιεία πάζεο θχζεσο θαη πξνέιεπζεο γηα αλψηαην φξην
θφξησζεο Δπξψ 1.000.000
Αζθαιηδφκελν πνζφ, ε ηηκνινγηαθή αμία θαη λαχινο πξνζαπμεκέλν θαηά 10%.
Αζθάιηζηξα 0,20% κηθηφ αζθάιηζηξν( κεηαθνξέο κε πινία)
0,125% κηθηφ αζθάιηζηξν( κεηαθνξέο κε ηξαίλν ή απηνθίλεην).
Αθχξσζε ζπκβνιαίνπ κε 30ήκεξε πξνεηδνπνίεζε .
Δ. Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζύλεο κε ηελ εηαηξεία Commercial Value \
Παξέρεηαη θάιπςε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο ηξίηνπο απφ ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηεο αζθαιηδφκελεο εηαηξίαο κε επέθηαζε θάιπςεο Αζηηθήο Δπζχλεο απφ κεηαθεξφκελν
θνξηίν, Αζηηθήο Δπζχλεο απφ ηε ρξήζε clark θαη Αζηηθήο Δπζχλεο Δξγνδφηε γηα ηηο
πέξαλ ηνπ ΗΚΑ παξνρέο.
Ζ θάιπςε πνπ παξέρεηαη κε ην παξφλ Αζθαιηζηήξην πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ηελ Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ ηελ νπνία απηφο ππέρεη ππφ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ εξγνδφηνπ έλαληη ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ απηνχ ην νπνίν
απαζρνιείηαη ζην έξγν ή ζηελ επηρείξεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ Αζθαιηζηήξην
θαη αζθαιίδεηαη ζην Η.Κ.Α., ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ/ζαλάηνπ πνπ ζα
πξνθιεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ αηχρεκα θαηά ηε δηάξθεηα α ηεο εξγαζίαο θαη
εμ αθνξκήο απηήο θαη φρη απφ θάπνηα άιιε αηηία πνπ ζα νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αζθαιηδφκελνπ ή ησλ παξ’ απηνχ πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ.
Α. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ
Α00 ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ
Α01 γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά άηνκν
κέρξη πνζνχ
Α02 γηα πιηθέο δεκηέο θαηά αηχρεκα
κέρξη πνζνχ
Α04 γηα Β + ΤΕ αζξνηζηηθά θαηά
αηχρεκα κέρξη πνζνχ
Α05 αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
Α06 αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο
θαηά αηχρεκα
Β00 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Β01 γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά άηνκν
κέρξη πνζνχ
Β02 γηα ζσκαηηθέο βιάβεο (νκαδηθφ)
θαηά αηχρεκα κέρξη πνζνχ

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ

150.000
75.000
300.000
600.000
300.000

50.000
100.000

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο
Ννκηθόο Έιεγρνο
ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ
Ννέκβξηνο 2009

Β03 αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
Β04 αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο
θαηά αηχρεκα
ΧΑ – ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΚΑΣΑ
ΑΣΤΥΖΜΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΧΔ ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΟ ΚΑΛΤΦΔΗ

500.000
100.000

300.000
600.000

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ γηα πιηθέο δεκηέο θαηά αηχρεκα
Ηζρχεη απαιιαγή 300.000 ΔΤΡΧ γηα θάζε έλα αηχρεκα
Σν αζθαιηζηήξην ππφθεηηαη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη
Δηδηθνχο Όξνπο απηνχ, θαζψο θαη ηηο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηφ.
Αζθάιηζηξα κηθηφ αζθάιηζηξν 1300,01 Δπξψ
Καηαγγειία ζπκβνιαίνπ 1 κήλαο γηα ηνλ αζθαιηζηή Με άκεζε ελέξγεηα γηα ηνλ
αζθαιηζκέλν
Σ. Αζθαιηζηήξην θιάδνπ αλαπηπζζόκελσλ αγνξώλ πνιπαζθαιηζηήξην θαηά
παληόο θηλδύλνπ γξαθείσλ κε ηε National Union.
Γηα ηα γξαθεία ζηελ νδφ Ναπάξρνπ Ννηαξά 89-91 Πεηξαηάο.
Μηθηά αζθάιηζηξα 314,98 ΗΥΤΔΗ?
Αζθαιηζκέλα αληηθείκελα
Αζθαιηζηηθό πνζό Δπξώ
Βειηηψζεηο θηηξίνπ-ππνδνκψλ
20.000
Ζιεθηξνληθφο Δμνπιηζκφο
50.000
Λνηπφ Πεξηερφκελν………………………………………….80.000
χλνιν
150.000
Αζθαιηζκέλα αληηθείκελα
Αζθαιηζηηθό πνζό Δπξώ
σκαηηθέο βιάβεο/ ζάλαηνο θαη’ άηνκν
50.000
σκαηηθέο βιάβεο/ζάλαηνο θαηά αηχρεκα
100.000
Τιηθέο δεκηέο θαηά αηχρεκα
50.000
πλνιηθή επζχλε ηεο εηαηξείαο
γηα φιε ηελ εηήζηα δηάξθεηα αζθάιηζεο
100.000
Κάιπςε πξνζσπηθψλ εηδψλ πειαηψλ/επηζθεπηψλ
κεηά απφ ιεζηεία γηα φιε ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο
1.000
γηα θάζε δεκηνγφλν γεγνλφο ζπλεπεία πιηθψλ δεκηψλ
300
Δξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζύλε
σκαηηθέο βιάβεο/ ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
σκαηηθέο βιάβεο/ ζάλαηνο θαη΄ αηχρεκα
πλνιηθή επζχλε ηεο εηαηξείαο

50.000
100.000
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γηα φιε ηελ εηήζηα δηάξθεηα αζθάιηζεο
100.000
Αζθάιηζε Γηαθνπήο Δξγαζηώλ
Δπηδνκαηηθή θάιπςε γηα κηζζνδνζία/ ελνίθηα/δάλεηα γηα φιε ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο
έσο ην πνζφ
10.0000
Κάιπςε εμόδσλ
Κάιπςε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ σο ην 20-% θάζε θαιππηφκελεο απφ ην ηκήκα
πιηθήο δεκίαο κε αλψηαην φξην θαη’έηνο
πνζφ 15.000
Αζθάιηζε επηρεηξεκαηία –Γηεύζπλζεο
Αζθάιηζε απψιεηαο θιεηδηψλ
200
Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο δηεπζπληψλ θαη ζηειερψλ
10.0000
αζθάιηζε πξνζσπηθνχ αηπρήκαηνο
50.000
Αζθάιηζε Υξεκαηηθώλ απσιεηώλ
Καηαζηξνθή ή παξάλνκε αθαίξεζε ρξεκάησλ
θαη επηηαγψλ κέζα απφ ηελ επηρείξεζε
θαη κέζα απφ νπνηαδήπνηε Σξάπεδα …………………………3000
Γηάξξεμε ρξεκαηνθηβσηίνπ…………………………………10000
Παξαβίαζε ή παξάλνκε αθαίξεζε
θιεηδσκέλνπ ζπξηαξηνχ ή ηακεηαθήο κεραλήο………………1000
Καηαζηξνθή ή παξάλνκε αθαίξεζε
ρξεκάησλ θαη επηηαγψλ θαηά ηε
κεηαθνξά ηνπο ζηελ ηξάπεδα
απφ ζηέιερνο/ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο
ηεοεηαηξείαοκεηαθνξάο
ρξεκάησλ………………………………………………………10000
σκαηηθέο βιάβεο/ηξαπκαηηζκφ
ζε ζηειέρε/ππαιιήινπο σο άκεζν απνηέιεζκα
ιεζηείαο ελψ κεηαθέξνπλ ρξήκαηα ηεο
επηρείξεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ εμφδσλ………………10000
Κάιπςε εγγξάθσλ θαη αξρείσλ
Έμνδα γηα απνθαηάζηαζε εγγξάθσλ θαη
θπζηθψλ ή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ
ζπλεπεία θαιππηφκελεο απφ ην
ηκήκα Τιηθήο δεκίαο γηα φιε ηε
δηάξθεηα αζθάιηζεο
έσο ην πνζφ ησλ ………………………………………

50000

Ζ αζθάιηζε ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
Ε. Οκαδηθό Αζθαιηζηήξην πκβόιαην, ππ’αξηζ. 06-100067-00 εηήζηαο δηάξθεηαο,
γηα ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο ( 9 ππαιιήισλ) κε ηελ εηαηξεία Commercial
Value.
Η εηαηξεία καο ελεκέξσζε όηη απηό ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην αθνξά πξόγξακκα
ζπληαμηνδόηεζεο. Δελ έρνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβώο θαιύπηεηαη.
Μηθηά αζθάιηζηξα 484,02.
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Ζ. Οκαδηθό Αζθαιηζηήξην πκβόιαην, ππ’αξηζ. 06-100066-00 εηήζηαο δηάξθεηαο
θαη πξόζζεηε πξάμε ππ’αξηζ. Π 016797 γηα ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο (38
ππαιιήισλ, έρεη πξνζθνκηζζεί θαη θαηάινγνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ππαιιήισλ) κε
ηελ εηαηξεία Commercial Value. Σν ζπκβφιαην θαιχπηεη αζθαιηδφκελα θεθάιαηα
δσήο πνζνχ 115.500 θαη αζθαιηζηηθά θεθάιαηα αηπρεκάησλ 510.000.
Μηθηά αζθάιηζηξα Δπξψ 4939,39.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΧΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α
α. Αζθάιηζε δσήο
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζα θαηαβάιιεηαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο πνζφ ίζν κε 3.000 €.
β. Αζθάιηζε ζαλάηνπ, κόληκεο αληθαλόηεηαο από αηύρεκα
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο πνζφ ίζν κε 30.000 €.
ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθάιηζε δσήο πνζφ ίζν κε 33.000 €.
ε πεξίπησζε Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν
πνζφ ίζν κε 30.000 €.
ε πεξίπησζε Μφληκεο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν
πνζνζηφ % ησλ 30.000 € αλάινγα κε ην βαζκφ αληθαλφηεηαο.
γ. Αζθάιηζε πξόζθαηξεο νιηθήο αληθαλόηεηαο
ε πεξίπησζε Πξφζθαηξεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία αζθαιηζκέλνπ εμ’ αηηίαο
αηπρήκαηνο ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη ην κήλα, πνζφ ίζν κε 450 €.
Ζ παξνρή θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1ε εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο θαη κέρξη 12 κήλεο θαηά
πεξίπησζε.
δ. Δπξεία λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε
Καιχπηεηαη ην 80% ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ πνπ έθαλε ν αζθαιηζκέλνο εληφο
Ννζνθνκείνπ θαη κέρξη ηα επφκελα αλψηαηα φξηα:
[Καιχπηνληαη: έμνδα γηα Γσκάηην & Σξνθή, ακνηβέο ηαηξψλ, Υεηξνπξγψλ,
αλαηζζεζηνιφγσλ, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ρσξίο Γηαλπθηέξεπζε, έμνδα επείγνπζαο
κεηαθνξάο ζην Ννζνθνκείν (κφλν εληφο Διιάδνο)]
Αλψηαην εηήζην φξην θαη’ άηνκν 15.000 €.
Αλψηαην πνζφ γηα Γσκάηην θαη Σξνθή, ηελ εκέξα, ζηελ Διιάδα 90 €.
Αλψηαην πνζφ γηα Γσκάηην θαη Σξνθή ηελ εκέξα ζην εμσηεξηθφ 180 €.
ε. Ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα από αηύρεκα
Καιχπηεηαη ην 100% ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ πνπ έθαλε ν αζθαιηζκέλνο εληφο ή
εθηφο λνζνθνκείνπ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 900 € θαηά πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΧΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β
α. Αζθάιηζε δσήο
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ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζα θαηαβάιιεηαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο πνζφ ίζν κε 1.500 €.
β. Αζθάιηζε ζαλάηνπ, κόληκεο αληθαλόηεηαο από αηύρεκα
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο πνζφ ίζν κε 12.000 €.
ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθάιηζε δσήο πνζφ ίζν κε 13.500 €.
ε πεξίπησζε Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν
πνζφ ίζν κε 12.000 €.
ε πεξίπησζε Μφληκεο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν
πνζνζηφ % ησλ 12.000 αλάινγα κε ην βαζκφ αληθαλφηεηαο.
γ. Ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα από αηύρεκα
Καιχπηεηαη ην 100% ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ πνπ έθαλε ν αζθαιηζκέλνο εληφο ή
εθηφο λνζνθνκείνπ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 600 € θαηά πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
δ. Ννζνθνκεηαθό εκεξήζην επίδνκα
ε πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ εμ’ αηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζελείαο ζα ηνπ
θαηαβάιιεηαη γηα θάζε εκέξα λνζειείαο επίδνκα ίζν κε 9 € θαη κέρξη 120 εκέξεο θαηά
πεξίπησζε.
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΧΝ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ
α. Αζθάιηζε δσήο
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζα θαηαβάιιεηαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο πνζφ ίζν κε 30.000 €.
β. Αζθάιηζε ζαλάηνπ, κόληκεο αληθαλόηεηαο από αηύρεκα
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο πνζφ ίζν κε 30.000 €.
ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθάιηζε δσήο πνζφ ίζν κε 60.000 €.
ε πεξίπησζε Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν
πνζφ ίζν κε 30.000 €.
ε πεξίπησζε Μφληκεο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν
πνζνζηφ % ησλ 30.000 € αλάινγα κε ην βαζκφ αληθαλφηεηαο.
γ. Αζθάιηζε πξόζθαηξεο νιηθήο αληθαλόηεηαο
ε πεξίπησζε Πξφζθαηξεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία αζθαιηζκέλνπ εμ’ αηηίαο
αηπρήκαηνο ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη ην κήλα, πνζφ ίζν κε 450 €.
Ζ παξνρή θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1ε εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο θαη κέρξη 12 κήλεο θαηά
πεξίπησζε.
δ. Δπξεία λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε
Καιχπηεηαη ην 80% ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ πνπ έθαλε ν αζθαιηζκέλνο εληφο
Ννζνθνκείνπ θαη κέρξη ηα επφκελα αλψηαηα φξηα:
[Καιχπηνληαη: έμνδα γηα Γσκάηην & Σξνθή, ακνηβέο ηαηξψλ, Υεηξνπξγψλ,
αλαηζζεζηνιφγσλ, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ρσξίο Γηαλπθηέξεπζε, έμνδα επείγνπζαο
κεηαθνξάο ζην Ννζνθνκείν (κφλν εληφο Διιάδνο)].
Αλψηαην εηήζην φξην θαη’ άηνκν 30.000 €.
Αλψηαην πνζφ γηα Γσκάηην & Σξνθή, ηελ εκέξα ζηελ Διιάδα ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΟ.
Αλψηαην πνζφ γηα Γσκάηην & Σξνθή, ηελ εκέξα ζην εμσηεξηθφ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΟ.
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ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ
Καιχπηεηαη ην 100% ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ πνπ έθαλε ν αζθαιηζκέλνο εληφο ή
εθηφο λνζνθνκείνπ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 900 € θαηά πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
Σεκεηώλεηαη όηη ην αλώηαην όξην επζύλεο ηεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε νκαδηθνύ
αηπρήκαηνο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ είλαη 500.000.
2. Δλ ηζρύ Πηζησηηθέο θαη Γαλεηνιεπηηθέο πκβάζεηο
i. Πξόγξακκα Δθδόζεσο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ κέρξη πνζνύ Δπξώ
5.000.000 κεηά ζπκβάζεσλ δηνξγάλσζεο αλαδνρήο θαιύςεσο πξσηνγελνύο
δηαζέζεώο ηνπ θαη νξηζκνύ δηαρεηξηζηή ηνπ δαλείνπ 22/11/2004.
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ε απφ 22/11/2004 χκβαζε κεηαμχ ηεο
Ηληεξγνπλη ΑΔ ( Δθδφηξηα) ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» ( Γηαρεηξηζηήο ή Πιεξεμνχζηνο Πιεξσκψλ)
θαη ησλ θ.θ. Παππά Αιέμαλδξνπ, Γεσξγίνπ Γεξάξδε, νθία Γεξάξδε, Αιέμαλδξν
Παππά θαη Νηθφιαν Θενδσξίδε σο εγγπεηέο.
Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε έρνπλ σο αθνινχζσο (επηγξακκαηηθή
αλαθνξά ):
Ύςνο δαλείνπ: Σν χςνο ηνπ Υξενιπηηθνχ Γαλείνπ αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 5000000.
Μνξθή δαλείνπ. Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
θνπφο δαλείνπ. Ζ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ ηεο Δθδφηξηαο.
Έθδνζε δαλείνπ. εθάπαμ κέρξη ηελ 31.1.1.2004.
Αξηζκφο νκνινγηψλ. 10 ηίηινη νκνινγηψλ νλνκαηηθήο αμίαο Δπξψ 500.000 εθάζηεο
Ζκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ δαλείνπ. Ζ εκεξνκελία ηεο θάιπςεο ησλ νκνινγηψλ, πνπ
αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο. Οη ηίηινη ησλ νκνινγηψλ είλαη αλψλπκνη θαη
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ. Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη κε βάζε έηνο 360
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο εθάζηεο νκνινγίαο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
θάζε αλεμφθιεηεο νκνινγίαο. Δπηηφθην είλαη ην Euribor επηηφθην δηαηξαπεδηθψλ
δαλείσλ ζε επξψ εμάκελεο δηάξθεηαο, φπσο ην επηηφθην απηφ πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά
ζηελ ζχκβαζε (ηειηθφ επηηφθην ην άζξνηζκα επηηνθίνπ, πεξηζσξίνπ, δει. εηήζηαο
πνζνζηηαίαο πξνζαχμεζεο επηηνθίνπ 1,40% θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη θάζε
άιιεο επηβάξπλζεο πνπ ηπρφλ επηβάιιεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αξρή θαη ζα
θαζνξίδεηαη απφ ηα δηαρεηξηζηή ηνπ δαλείνπ δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ).
Σφθνο ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ν εθδφηεο ζα θαζίζηαηαη
απηνδίθαηα ππεξήκεξνο θαη ζα βαξχλεηαη κε ηφθνπο πνπ ζα ππνινγίδνληαη κε ην
επηηφθην ππεξεκεξίαο( λνείηαη ην ηειηθφ επηηφθην σο άλσ ) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν θαη
κηζή πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ζα επέξρεηαη αλαηνθηζκφο ησλ ηφθσλ απηψλ αλά
εμάκελν ή θαζ΄φιε ηελ έθηαζε πνπ ν εθάζηνηε λφκνο επηηξέπεη
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Τπνρξεψζεηο. Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ν εθδφηεο αλαιακβάλεη
θάπνηεο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. Δδηθά
αλαθέξνπκε ηελ ππνρξέσζε ηνπ εθδφηε λα κελ πξνβαίλεη ζε ζπγρψλεπζε κε άιιε
εηαηξεία, ζε πψιεζε ε κεηαβίβαζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρεηψλ θαη λα
δηαζθαιίζεη φηη ε ειέγρνπζα πιεηνςεθία ( θ.θ. Παππάο, Αιέμαλδξνο Παπάο Πέηξνο,
Γεξάξδε νθία, Γεξάξδεο Γεψξγηνο, Θενδσξίδεο Νηθφιανο) δε ζα αιιάμεη, ψζηε ηα
δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο λα πεξηνξηζηνχλ ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 51%, εθηφο αλ
πξνεγνπκέλσο ζπλαηλέζεη εγγξάθσο ε πιεηνςεθία ησλ νκνινγηνχρσλ.
Ο πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ. Ζ Δζληθή Σξάπεδα .
Υξφλνο απνπιεξσκήο. Ζ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη ζε ηξεηο ηκεκαηηθέο
θαηαβνιέο θαη εηδηθφηεξα
Οκνινγίεο α/α 1-2 θαηά ηελ Σξίηε επέηεην ήηνη, ηξηάληα έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
εθδφζεσο ην δαλείνπ
Οκνινγίεο α/α 3-5 θαηά ηελ ηέηαξηε επέηεην, ήηνη 48 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
εθδφζεσο ηνπ δαλείνπ
Οκνινγίεο α/α 6-10 θαηά ηελ πέκπηε επέηεην, ήηνη 60 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
εθδφζεσο ηνπ δαλείνπ
Πξνπιεξσκή. Ο εθδφηεο έρεη ην δηθαίσκα απφ ηε 2ε επέηεην απφ ηε ιήμε ηνπ δαλείνπ
λα εμνθιήζεη ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ νκνινγηψλ πξηλ απφ
ηε ιήμε ηνπο θαη κφλν ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ κεηά απφ
έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ πιεξεμνχζην πιεξσκψλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη κέξεο πξηλ
ηελ εκεξνκελία πξνπιεξσκήο, ε νπνία ζα είλαη αλέθθιεηε θαη ζα δεζκεχεη ηνλ εθδφηε
λα πξνπιεξψζεη ην ζρεηηθφ πνζφ θαηά ην ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδνπνίεζε. ηελ
πεξίπησζε πξνπιεξσκήο εμνθιείηαη ην νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο νκνινγίαο θαη νη
κέρξη ηελ εκέξα, πξνπιεξσκήο δεδνπιεπκέλνη ηφθνη κε ην ηζρχνλ ηειηθφ επηηφθην.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δεζκεύεηο όπσο αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζύκβαζε.
Καηαγγειία. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ δαλείνπ κεηά απφ απφθαζε ησλ νκνινγηνχρσλ έρεη
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ νκνινγηνχρσλ εγγξάθσο ην
νκνινγηαθφ δάλεην. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο ζα θαζίζηαηαη
ακέζσο απαηηεηφ θαη ιεμηπξφζεζκν θαη ζα είλαη ηνθνθφξν, κέρξη ηελ εκέξα ηεο
πξαγκαηηθήο απνπιεξσκήο ηνπ, κε επηηφθην ππεξεκεξίαο.
Μεηά ηελ θαηαγγειία θάζε νκνινγηνχρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη θαη κφλνο
φιεο ηηο ιεμηπξφζεζκεο αμηψζεηο ηνπ θαηά ηνπ εθδφηε. Χο γεγνλφηα θαηαγγειίαο
αλεμάξηεηα απφ ην γελεζηνπξγφ ιφγν θαη ηπρεξψλ ή αλσηέξαο βίαο, ζσξνχληαη ηα
θαησηέξσ
-Με εκπξφζεζκε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε ρξένπο ζε ζρέζε κε ην δάλεην
-Παξάβαζε ζπκθσλίαο ή ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ή ηνπο εγγπεηέο θαη ε παξάβαζε
κείλεη αζεξάπεπηε γηα 2 κήλεο κεηά ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζή ηεο απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή πιεξσκψλ
-Δάλ ν εθδφηεο ή νη εγγπεηέο θαηαζηνχλ ππεξήκεξνη αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζήο ηνπο έλαληη πηζησηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ
αλεμαξηήησο πνζνχ ή θαη πξνο ηξίηνπο
-Δάλ νπνηαδήπνηε ππεχζπλε δήισζε ή δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα
απνδεηρζεί αλαθξηβήο, αλαιεζήο ή παξαπιαλεηηθή ζε νπνηαδήπνηε ζεκεία.
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-Δθηέιεζε θαηά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ιήςε δηθαζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ εθδφηε ή
ιήςε άιισλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη’απηψλ ή παχζε πιεξσκψλ ηνπ εθδφηε ή
ππνβνιή αηηήζεσο πησρεχζεσο ηνπ ή ζέζε ηνπ ππφ παξφκνην θαζεζηψο.
-Δάλ επέιζεη νπζηαζηηθή πξνο ην πεξηερφκελν κεηαβνιή ζηελ νηθνλνκηθή γεληθά
θαηάζηαζεο ηνπ εθδφηε θαη ησλ εγγπεηψλ ε νπνία ζα ήηαλ επηβιαβήο γηα ηα
ζπκθέξνληα ησλ νκνινγηνχρσλ.
-Δάλ ν εθδφηεο δηαζέζεη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ
πξνβιέπεηαη
-Δάλ επέιζεη ιχζε ή εθθαζάξηζε ηνπ εθδφηε εάλ επέιζεη νπζηψδεο κεηαβνιή ηνπ
λνκηθνχ θαζεζηψηνο ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ εθδφηε.
-Δάλ ηα δνζέληα απφ ηνλ εθδφηε ζηνηρεία θαηαζηάζεηο ή άιια έγγξαθα είλαη αλαιεζή ή
παξαπιαλεηηθά ή ππάξμεη ςεπδήο εθπξνζψπεζε ή εμνπζηνδφηεζε.
-Δάλ νη κεηνρέο ηεο ειέγρνπζαο πιεηνςεθίαο πεξηνξηζζνχλ ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ
51% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ εθδφηε.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θάζε
δηαθνξά απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ η
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο
Εθδόηξηαο είρε απνθαζίζεη ηελ 10.9.2004, ηελ έθδνζε ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ γηα ην
πνζό ησλ Επξώ 5.000.000 θαη είρε εμνπζηνδνηήζεη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα
θαζνξίζεη ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ηνπ. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνθάζηζε ηελ
21.9.2004 ηνπο σο άλσ εηδηθόηεξνπο όξνπο
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….
ii. ύκβαζε Κάιπςεο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ θαη Γηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ
Καηαβνιώλ θαη Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ κε ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank
Ergasias 17/9/2007 κεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο όξνη Γαλείνπ.
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ε απφ 17/9/2007 χκβαζε Κάιπςεο Κνηλνχ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαη Γηνξηζκνχ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιψλ θαη Δθπξνζψπνπ ησλ
Οκνινγηνχρσλ κεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο φξνη Γαλείνπ κεηαμχ ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ
(Δθδφηξηα) θαη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ
EFG Eurobank Ergasias Α.Δ.» ( Σξάπεδα) θαη εθ ηξίηνπ ησλ Γεσξγίνπ Γεξάξδε, νθία
Γεξάξδε, Αιέμαλδξν Παππά θαη Νηθφιαν Θενδσξίδε σο εγγπεηέο.
Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ έρνπλ σο αθνινχζσο
(επηγξακκαηηθή αλαθνξά ):
Ύςνο δαλείνπ –νκνινγίεο Αλέξρεηαη ζε επξψ έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο
(€1.500.000) θαη δηαηξείηαη ζε ηξηάληα (30) νκνινγίεο ζηνλ θνκηζηή (αλψλπκεο). Κάζε
νκνινγία έρεη νλνκαζηηθή αμία επξψ πελήληα ρηιηάδσλ (€ 50.000) θαη ηηκή εθδφζεσο
ζην άξηην. Οη νκνινγίεο θέξνπλ αχμνληεο αξηζκνχο απφ 1 έσο 30 θαη εθδίδνληαη ζε
απινχο ή πνιιαπινχο ηίηινπο.
θνπφο δαλείνπ: Αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελσλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ εθδφηε.
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Μνξθή δαλείνπ. Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
Σξφπνο θάιπςεο δαλείνπ Σν Γάλεην θαιχπηεηαη κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε.
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Ο ηφθνο κε βάζε έηνο 360 εκεξψλ, επί ηνπ
νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε νκνινγίαο, απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο νκνινγίαο
θαη θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο αλά ηξίκελν. Δάλ ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ
νκνινγίαο/νκνινγηψλ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο απηήο/απηψλ, ηφηε ε
Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή ζα ζπληέκλεηαη, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία
ιήμεσο ηεο/ησλ ελ ιφγσ νκνινγίαο/νκνινγηψλ.
Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη πξνο επηηφθην θπκαηλφκελν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ
Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο [«Δξγάζηκε Ζκέξα» ζεκαίλεη ηελ
νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηελ νπνία νη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ
νπνία δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ζην ζχζηεκα Trans-European Automated Real-Time
Gross Settlement Express Transfer πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη
ην νπνίν ζπληίζεηαη:
α) απφ έλα ζηαζεξφ ηκήκα, ην νπνίν απνθαιείηαη «Πεξηζψξην» (Spread) θαη αλέξρεηαη
ζε κία εθαηνζηηαία κνλάδα θαη δέθα πέληε εθαηνζηά ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο (1,15%)
εηεζίσο θαη
β) απφ έλα θπκαηλφκελν ηκήκα, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην EURIBOR.
Χο «EURIBOR» λνείηαη ην επηηφθην, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή νζφλε
ηνπ πξαθηνξείνπ REUTER (ή άιινπ έγθπξνπ πξαθηνξείνπ) κέζσ ησλ δηεζλνχο
απνδνρήο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ
Πιεξεμνχζην_Καηαβνιψλ ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν (2) Δξγάζηκεο
Ζκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα
εθαξκνζζεί, θαη ην νπνίν είλαη ην πξνζθεξφκελν επηηφθην ζηελ επξσπατθή
δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα θαηαζέζεηο ζε Δπξψ, πνπ αξρίδνπλ ηελ πξψηε εκέξα κίαο
Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηφ ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ
απηήο θαη γηα πνζά ίζα κε ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ Γαλείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ κία Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ είλαη δηάξθεηαο γηα ηελ νπνία δελ
εκθαλίδεηαη ζε ειεθηξνληθή νζφλε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηηφθην
EURIBOR, σο «EURIBOR» λνείηαη ην επηηφθην, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ
ειεθηξνληθή νζφλε ηνπ πξαθηνξείνπ REUTER (ή άιινπ έγθπξνπ πξαθηνξείνπ) κέζσ
ησλ δηεζλνχο απνδνρήο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα νξίδεηαη απφ
ηνλ Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν (2)
Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία
πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί, θαη ην νπνίν είλαη ην πξνζθεξφκελν επηηφθην ζηελ
επξσπατθή δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα θαηαζέζεηο ζε Δπξψ, πνπ αξρίδνπλ ηελ πξψηε
εκέξα κίαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη ηελ πξψηε εκέξα
κίαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη ιήγεη ζην ηέινο ηνπ κήλα ζηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ
ιήγεη ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή.
Δγγχεζε Οη εγγπεηέο εγγπψληαη πξνο ηνπο Οκνινγηνχρνπο ηελ εκπξφζεζκε θαη
πξνζήθνπζα εμφθιεζε ησλ θάζε θχζεσο απαηηήζεψλ ηνπο θαηά ηνπ Δθδφηε, νη νπνίεο
απνξξένπλ ή ζα απνξξεχζνπλ απφ ηηο νκνινγίεο
Πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ. Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ,
Δθπξφζσπνο νκνινγηνχρσλ . Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ
Υξφλνο απνπιεξσκήο Σν θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ ζα εμνθιεζεί ζε ηξείο (3) δφζεηο, κε
ηελ εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Α/Α νκνινγηώλ

Αξηζκόο
νκνινγηώλ

1-9
10-18
19-30

9
9
12

πλνιηθή
Ζκεξνκελία Λήμεο νκνινγηώλ
Ολνκαζηηθή
Αμία ζε επξώ
450.000
36 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Γαλείνπ
450.000
48 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Γαλείνπ
600.000
60 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Γαλείνπ

Γηθαίσκα Πξνπιεξσκήο Ο Δθδφηεο ησλ νκνινγηψλ έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο
εμνθιήζεσο ηνπο θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ηφθσλ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρεη
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ
ηνπιάρηζηνλ.
Τπεξεκεξία Δάλ ν Δθδφηεο δελ εμνθιήζεη νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ απφ ην Γάλεην,
θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο κε κφλε ηελ παξέιεπζε ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ε νθεηιή
έγηλε ιεμηπξφζεζκε, θαηά ηνπο φξνπο πνπ αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζχκβαζε.
Καηαγγειία Οη Οκνινγηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ην Γάλεην πξν ηεο
ιήμεσο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ζην λφκν ή πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ
Γαλείνπ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ν Δθδφηεο θαζπζηεξήζεη ηελ εμφθιεζε νκνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νθεηιήο
απφ ηελ νκνινγία.
β) αλ δελ ηεξεζεί απφ ηνλ Δθδφηε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ απ' απηέο πνπ νξίδνληαη
ζηνπο Όξνπο ηνπ Γαλείνπ.
γ) ζε πεξίπησζε ιχζεσο ηνπ Δθδφηε ή ιήςεσο νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο γηα ηε ιχζε
ηνπ ή αλάθιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο πνπ ελέθξηλε ηε ζχζηαζή ηνπ
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δ) αλ ν Δθδφηεο ζπγρσλεπζεί κε άιιε επηρείξεζε, ή αλ δηαζπαζηεί ή απνζρηζηεί θιάδνο ή
ηκήκα ηνπ.
ε) αλ κεησζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Δθδφηε.
ζη) αλ ν Δθδφηεο κεηαβηβάζεη νπζηψδε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
δ) αλ ν Δθδφηεο παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ ή πησρεχζεη ή ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
ή εηδηθή εθθαζάξηζε.
ε) αλ δηαηαρζεί θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δθδφηε.
ζ) αλ ν Δθδφηεο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηξίηνπο.
η) αλ ε πιεηνςεθία πνπ ειέγρεη ζήκεξα ηνλ Δθδφηε παχζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηνπ Δθδφηε ή ηνπ Οκίινπ ζηνλ νπνίν ηπρφλ αλήθεη.
ηα) αλ, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, απαγνξεπζεί ζε Οκνινγηνχρνπο ε θαηνρή ησλ νκνινγηψλ
ηνπ Γαλείνπ.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη νκνινγίεο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί θαζίζηαληαη
ιεμηπξφζεζκεο θαη ακέζσο απαηηεηέο καδί κε ηνπο δεδνπιεπκέλνπο, κέρξη ηελ εκεξνκελία
ηεο θαηαγγειίαο, ηφθνπο.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν Γάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, ελψ αξκφδηα γηα
θάζε δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη νξίδνληαη θαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο
Εθδόηξηαο είρε απνθαζίζεη ηελ 16.7.2007, ηελ έθδνζε ηνπ απινύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ γηα
ην πνζό ησλ1.500.000 Επξώ, ηελ παξνρή εγγπήζεσο από ηνπο εγγπεηέο-κέιε ΔΣ θαη είρε
εμνπζηνδνηήζεη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα θαζνξίζεη ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ηνπ. Τν
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνθάζηζε ηελ 20.7.2007 ηνπο σο άλσ εηδηθόηεξνπο όξνπο
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….
iii. ύκβαζε Κάιπςεο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ θαη Γηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ
Καηαβνιώλ θαη Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ κε ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank
Ergasias 15/3/2006 θαη σο Παξάξηεκα όξνη Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ.
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ε απφ 15/3/2006 χκβαζε Κάιπςεο Κνηλνχ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαη Γηνξηζκνχ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιψλ θαη Δθπξνζψπνπ ησλ
Οκνινγηνχρσλ κεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο ( φξνη θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ) κεηαμχ ηεο
Ηληεξγνπλη ΑΔ ( Δθδφηξηα) θαη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank Ergasias Α.Δ.» ( Σξάπεδα) θαη εθ ηξίηνπ ησλ Γεσξγίνπ
Γεξάξδε, νθία Γεξάξδε, Αιέμαλδξν Παππά θαη Νηθφιαν Θενδσξίδε σο εγγπεηέο.
Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε έρνπλ σο αθνινχζσο (επηγξακκαηηθή
αλαθνξά):
Ύςνο δαλείνπ- νκνινγίεο: Σν θεθάιαην ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ (πεξαηηέξσ «Γάλεην»)
αλέξρεηαη ζε επξψ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (€ 500.000) θαη δηαηξείηαη ζε δεθαέμη (16)
νκνινγίεο ζηνλ θνκηζηή (αλψλπκεο). Κάζε νκνινγία έρεη νλνκαζηηθή αμία επξψ ηξηάληα
κία ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (€ 31.250,00) θαη ηηκή εθδφζεσο ζην άξηην. Οη νκνινγίεο
θέξνπλ αχμνληεο αξηζκνχο απφ 1 έσο 16 θαη εθδίδνληαη ζε απινχο ή πνιιαπινχο ηίηινπο.
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θνπφο δαλείνπ: Ο Δθδφηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην Γάλεην γηα θεθάιαην θίλεζεο
Σξφπνο θάιπςεο δαλείνπ Ηδησηηθή ηνπνζέηεζε
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Ο Δθδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο
Οκνινγηνχρνπο ηφθν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ηνθαξηζκηθψο κε βάζε έηνο 360 εκεξψλ, επί
ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε νκνινγίαο, απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο
νκνινγίαο. Ο ηφθνο θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο αλά ηξίκελν («Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ»),
κε εμαίξεζε ηελ πξψηε πεξίνδν εθηνθηζκνχ, ε νπνία έιεμε ηελ 17/07/2006.
Δάλ ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ νκνινγίαο/νκνινγηψλ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεσο απηήο/απηψλ, ηφηε ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή ζα ζπληέκλεηαη, ψζηε λα
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο/ησλ ελ ιφγσ νκνινγίαο/νκνινγίσλ.
Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη πξνο επηηφθην θπκαηλφκελν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην
Καηαβνιψλ δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο [«Δξγάζηκε Ζκέξα» ζεκαίλεη ηελ νπνηαδήπνηε
εκέξα θαηά ηελ νπνία νη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ νπνία
δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ζην ζχζηεκα Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer (πεξαηηέξσ “TARGET”)] πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε Πεξηφδνπ
Δθηνθηζκνχ θαη ην νπνίν ζπληίζεηαη:
α) απφ έλα ζηαζεξφ ηκήκα, ην νπνίν απνθαιείηαη «Πεξηζψξην» (Spread) θαη αλέξρεηαη ζε
κία εθαηνζηηαία κνλάδα θαη ζαξάληα εθαηνζηά ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο (1.40%)
εηεζίσο θαη
β) απφ έλα θπκαηλφκελν ηκήκα, κε ην EURIBOR.
Χο «EURIBOR” λνείηαη ην επηηφθην, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή νζφλε ηνπ
πξαθηνξείνπ REUTER (ή άιινπ έγθπξνπ πξαθηνξείνπ) κέζσ ησλ δηεζλνχο απνδνρήο
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην
Καηαβνιψλ ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν 2 Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε εο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί, θαη ην
νπνίν είλαη ην πξνζθεξφκελν επηηφθην ζηελ επξσπατθή δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα
θαηαζέζεηο ζε Δπξψ, πνπ αξρίδνπλ ηελ πξψηε εκέξα κίαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, γηα ίζν
ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηφ ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ απηήο θαη γηα πνζά ίζα κε ην
αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ Γαλείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ κία Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ είλαη δηάξθεηαο γηα ηελ νπνία δελ εκθαλίδεηαη
ζε ειεθηξνληθή νζφλε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηηφθην EURIBOR, σο
«EURIBOR” λνείηαη ην επηηφθην πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ κε
ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο (ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ επηηνθίσλ γηα ηηο
πιεζηέζηεξεο ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ ρξνληθέο πεξηφδνπο, γηα ηηο
νπνίεο εκθαλίδεηαη ζε ειεθηξνληθή νζφλε επηηφθην EURIBOR θαηά ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν) ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί.
Ο πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ EFG EUROBANΚ ERGASIAS A.E.
πλέιεπζε νκνινγηνχρσλ Δθπξφζσπνο νκνινγηνχρσλ Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ
Γαλείνπ νη Οκνινγηνχρνη ζπγθξνηνχλ νκάδα, ε νπνία ιακβάλεη απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνπο φξνπο ηνπ Γαλείνπ θαη ην λ. 3156/2003. Δθπξφζσπνο ησλ
Οκνινγηνχρσλ έρεη νξηζηεί ε EFG EUROBANΚ ERGASIAS A.E.
Υξφλνο απνπιεξσκήο Σν θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ ζα εμνθιεζεί ζε δεθαέμη (16) ηζφπνζεο
ηξηκεληαίεο δφζεηο
Α/Α νκνινγηψλ Αξηζκφο νκνινγηψλ
πλνιηθή
.. Λήμε
Ολνκαζηηθή
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1

1

31,250.00

15/10/2007

2

1

31,250.00

15/01/2008

3

1

31,250.00

15/04/2008

4

1

31,250.00

15/07/2008

5

1

31,250.00

15/10/2008

6

1

31,250.00

15/01/2009

7

1

31,250.00

15/04/2009

8

1

31,250.00

15/07/2009

9

1

31,250.00

15/10/2009

10

1

31,250.00

15/01/2010

11

1

31,250.00

15/04/2010

12

1

31,250.00

15/07/2010

13

1

31,250.00

15/10/2010

14

1

31,250.00

17/01/2011

15

1

31,250.00

15/04/2011

16

1

31,250.00

15/07/2011

Καηαγγειία Οη Οκνινγηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ην Γάλεην πξν ηεο
ιήμεσο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ζην λφκν ή πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ
Γαλείνπ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ν Δθδφηεο θαζπζηεξήζεη ηελ εμφθιεζε νκνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νθεηιήο
απφ ηελ νκνινγία.
β) αλ δελ ηεξεζεί απφ ηνλ Δθδφηε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ απ’ απηέο πνπ νξίδνληαη
ζηνπο Όξνπο ηνπ Γαλείνπ.
γ) ζε πεξίπησζε ιχζεσο ηνπ Δθδφηε ή ιήςεσο νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο γηα ηε ιχζε ηνπ
ή αλάθιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο πνπ ελέθξηλε ηε ζχζηαζή ηνπ.
δ) αλ ν Δθδφηεο ζπγρσλεπζεί κε άιιε επηρείξεζε ή δηαζπαζηεί ή απνζρηζηεί θιάδνο ή
ηκήκα ηνπ.
ε) αλ κεησζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Δθδφηε.
η) αλ ν Δθδφηεο κεηαβηβάζεη νπζηψδε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
δ) αλ ν Δθδφηεο παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ ή πησρεχζεη. ή ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
ή εηδηθή εθθαζάξηζε.
ε) αλ δηαηαρζεί θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δθδφηε.
ζ) αλ ν Δθδφηεο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ππνρξέσζή ηνπ πξνο ηξίηνπο.
η) αλ ε πιεηνςεθία πνπ ειέγρεη ζήκεξα ηνλ Δθδφηε παχζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηνπ Δθδφηε ή ηνπ Οκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη.
ηα) αλ, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, απαγνξεπζεί ζε Οκνινγηνχρνπο ε θαηνρή ησλ νκνινγηψλ
ηνπ Γαλείνπ.
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Ζ θαηαγγειία ηνπ Γαλείνπ απνθαζίδεηαη απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ Οκνινγηνχρσλ, κε ηελ
απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ φξνπ 9.12. Σν δηθαίσκα θαηαγγειίαο αζθείηαη απφ ηνλ
Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ
Δθδφηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, θαηά ηα αλσηέξσ, νη νκνινγίεο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί
θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο θαη ακέζσο απαηηεηέο καδί κε ηνπο δεδνπιεπκέλνπο, κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο, ηφθνπο.
Δάλ νη ηίηινη είλαη πνιιαπινί, νη Οκνινγηνχρνη δχλαληαη λα θαηαγγείινπλ ην ζχλνιν ή
κέξνο ησλ νκνινγηψλ πνπ νη ηίηινη ελζσκαηψλνπλ.
Γηθαίσκα πξνπιεξσκήο Ο Δθδφηεο ησλ νκνινγηψλ έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο
εμνθιήζεψο ηνπο, θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ηφθσλ, ππφ ηνλ φξν φηη:
α) ζα έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ πξν ηξηάληα (30)
εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ θαη β) ζα θαηαβάιεη ηαπηνρξφλσο ζηνλ Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ
απνδεκίσζε ίζε κε πνζνζηφ ελάκηζε ηνηο εθαηφ (1,5%) επί ηνπ θεθαιαίνπ ησλ νκνινγηψλ
πνπ εμνθινχληαη πξφσξα, εάλ αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
15/7/2008.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν δάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θπξίσο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/03 θαη ΝΓ17/7/23. Κάζε δηαθνξά απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε
ππάγεηαη ζηελ ζπληξέρνπζα δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003, Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε
ησλ κεηόρσλ ηνπ Εθδόηε ηεο 24/02/2006 απνθάζηζε ηελ έθδνζε θνηλνύ νκνινγηαθνύ
δαλείνπ ύςνπο έσο € 500.000 κε εγγπεηέο κέιε ηνπ ΔΣ θαη είρε εμνπζηνδνηήζεη ην
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα θαζνξίζεη ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ηνπ. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
θαζόξηζε κε ηελ από 07/03/2006 απόθαζή ηνπ ηνπο σο άλσ εηδηθόηεξνπο όξνπο
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….
iv. Πξόγξακκα Eθδόζεσο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ κεηά ζπκβάζεσλ θαιύςεσο
θαη πξσηνγελνύο δηαζέζεσο ηνπ θαη νξηζκνύ δηαρεηξηζηή πιεξσκώλ ηεο Ηληεξγνπλη
ΑΔ κε ALPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 11/9/2006 .
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ην απφ 11/9/2006 Πξφγξακκα Eθδφζεσο Κνηλνχ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ κεηά ζπκβάζεσλ θαιχςεσο θαη πξσηνγελνχο δηαζέζεσο ηνπ θαη
νξηζκνχ δηαρεηξηζηή πιεξσκψλ κεηαμχ ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ ( Δθδφηξηα) θαη ηεο Αλψλπκεο
Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ( Οκνινγηνχρνο
Γαλεηζηήο θαη Γηαρεηξηζηήο Πιεξσκψλ ) θαη ησλ Αιέμαλδξν Παππά Γεσξγίνπ Γεξάξδε,
νθία Γεξάξδε, θαη Νηθφιαν Θενδσξίδε σο εγγπεηέο θαζψο θαη ε απφ 28/5/2009
ηξνπνπνίεζε ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο νκνινγηαθνχ δαλείνπ νη φξνη ηνπ νπνίνπ έρνπλ
σο αθνινχζσο (επηγξακκαηηθή αλαθνξά ):
Ύςνο δαλείνπ –νκνινγίεο Σν δάλεην αλέξρεηαη ζε πνζφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000)
επξψ θαη δηαηξείηαη ζε δέθα (10) αλψλπκεο νκνινγίεο. Κάζε νκνινγία έρεη νλνκαζηηθή
αμία ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο (400.000) επξψ θαη ηηκή εθδφζεσο ζην άξηην.
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Ζκεξνκελία Λήμεσο ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ε αληίζηνηρε εκεξνκελία κεηά ηελ
πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Δθδφζεσο ησλ Οκνινγηψλ.
θνπφο δαλείνπ: πλίζηαηαη ζε εμφθιεζε πθηζηακέλσλ δαλείσλ ηεο Δθδφηξηαο πξνο ηελ
Alpha Σξάπεδα θαη ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Μνξθή δαλείνπ. Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
Σξφπνο θάιπςεο δαλείνπ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Απφ ηελ Ζκεξνκελία Δθδφζεσο ησλ Οκνινγηψλ
θαη κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λήμεψο ηνπο ή Πξνπιεξσκήο, ε αλεμφθιεηε νλνκαζηηθή αμία
θάζε Οκνινγίαο ζα απνθέξεη ζπκβαηηθφ ηφθν ινγηδφκελν βάζεη ηνπ πκβαηηθνχ
Δπηηνθίνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο απφ ηελ Δθδφηξηα ζηνπο Οκνινγηνχρνπο,
δηα ηνπ Γηαρεηξηζηή Πιεξσκψλ, θαηά ηηο εκεξνκελίεο ιήμεσο Πεξηφδσλ Δθηνθηζκνχ, κε
βάζε έηνο 360 εκεξψλ θαη ηνλ πξάγκαηη δηαδξακφληα ρξφλν.
Γχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξν ηεο Ζκεξνκελίαο Δθδφζεσο θαη ζηε ζπλέρεηα δχν (2)
Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο θάζε Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, ν
Γηαρεηξηζηήο Πιεξσκψλ ζα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ Δθδφηξηα θαη ζηνπο
Οκνινγηνχρνπο ην χςνο ηνπ πκβαηηθνχ Δπηηνθίνπ ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.
πκβαηηθφ επηηφθην είλαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηνπ ΔURIBOR θαη ηνπ Πεξηζσξίνπ
(εηήζηα πξνζαχμεζε 2,5% πνπ πξνζηίζεηαη ζην Δπηηφθην Euribor).
Γηθαίσκα πξνπιεξσκήο Ζ Δθδφηξηα δχλαηαη, ζε θάζε εκεξνκελία ιήμεσο Πεξηφδνπ
Δθηνθηζκνχ, ρσξίο πνηλή ή άιιν θφζηνο γηα απηήλ, λα πξνβαίλεη ζηελ, πξν ηεο
Ζκεξνκελίαο Λήμεσο, πιεξσκή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο Οκνινγηψλ κεηά ησλ
δεδνπιεπκέλσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πξνπιεξσκήο ηφθσλ θαη ησλ ινηπψλ
θαηαβιεηέσλ, σο πξνο απηέο πνζψλ (call option), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη
γλσζηνπνηήζεη, εγγξάθσο θαη αλεθθιήησο, ζηνπο Οκνινγηνχρνπο, δηά ηνπ Γηαρεηξηζηή
Πιεξσκψλ, δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Πξνπιεξσκήο, ηνλ αξηζκφ ησλ
Οκνινγηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα πξνπιεξψζεη, λννπκέλνπ φηη ην πξνπιεξνχκελν πνζφ
πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα εμνθιείηαη αθέξαηνο αξηζκφο Οκνινγηψλ εθάζηνπ
Οκνινγηνχρνπ.
Οη Οκνινγίεο ζα απνπιεξψλνληαη θαη’ αληίζηξνθε ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ιήμεσο, ήηνη
αξρηθά ε Οκνινγία δηάξθεηαο εμήληα (60) κελψλ, ελ ζπλερεία εθείλεο δηάξθεηαο ζαξάληα
νθηψ (48) κελψλ, θιπ.
Γηαρεηξηζηήο πιεξσκψλ θαηαβνιψλ Ζ ALPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ
Υξφλνο απνπιεξσκήο νη απνπιεξσκέο ησλ Οκνινγηψλ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά θαηά ηα
θαησηέξσ νξηδφκελα:
Αύμσλ αξηζκόο Αύμσλ αξηζκόο Ολνκαζηηθή αμία Ζκεξνκελία Λήμεσο
ζε Δπξώ
Σίηινπ
Οκνινγηώλ
Οκνινγηώλ (ζε κήλεο από
ηελ
Ζκεξνκελία
Δθδόζεσο ηνπο)
1
1-2
800.000 36
2
3-5
1.200.000 48
3
6-10
2.000.000 60
Καηαγγειία Ζ επέιεπζε νηνπδήπνηε ησλ θαησηέξσ Γεγνλφησλ Καηαγγειίαο, αλεμαξηήησο
γελεζηνπξγνχ ιφγνπ, ζα παξέρεη ην δηθαίσκα, αιιά δελ ζα ππνρξεψλεη, ηνπο
Οκνινγηνχρνπο λα θαηαγγείινπλ ην Οκνινγηαθφ Γάλεην. Χο απνηέιεζκα ηεο θαηαγγειίαο
ην ζχλνιν ηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαη νη επί ηνπ θεθαιαίνπ δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ζα θαζίζηαληαη
ακέζσο ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά θαη ζα εθηνθίδνληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηηθήο
απνπιεξσκήο ηνπο, κεηά ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο.
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Χο Γεγνλφηα Καηαγγειίαο ζπκθσλνχληαη ηα αθφινπζα:
α. αλ ε Δθδφηξηα δελ θαηαβάιιεη, εκπξνζέζκσο θαη πξνζεθφλησο, νπνηνδήπνηε
νθεηιφκελν πνζφ ππφ ηηο Οκνινγίεο.
β. αλ ε Δθδφηξηα ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ γηα ζθνπφ
δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε χκβαζε.
γ. αλ νπνηαδήπνηε δήισζε ή δηαβεβαίσζε πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηε χκβαζε θαη ηηο
Οκνινγίεο θαζψο θαη ηα δνζέληα απφ ηελ Δθδφηξηα ζην Γηαρεηξηζηή Πιεξσκψλ θαη ηνπο
Οκνινγηνχρνπο ζηνηρεία, θαηαζηάζεηο ή άιια έγγξαθα απνδεηρζνχλ νπνηεδήπνηε
αλαθξηβή ή αλαιεζή ή παξαπιαλεηηθά ζε νπζηψδε ζεκεία.
δ. αλ ε Δθδφηξηα παξαβεί νπνηαδήπνηε εθ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηε
χκβαζε θαη ηηο Οκνινγίεο, ή φξν ινηπψλ εγγξάθσλ θαη ζπκθσληψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε
απηά, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζπκθσλείηαη σο νπζηψδεο θαη ζπνπδαίνο θαη δελ
απνθαηαζηήζεη ηελ παξάβαζε ελφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ ή εληφο
νπνηαζδήπνηε ηπρφλ άιιεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ν Γηαρεηξηζηήο Πιεξσκψλ ελεκέξσζε εγγξάθσο θαη εηδηθψο ηελ
Δθδφηξηα.
ε. αλ ε Δθδφηξηα θαηαζηεί ππεξήκεξε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσο ηεο έλαληη
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ή/θαη αλ ππνρξεψζεηο απηήο θεξπρζνχλ ιεμηπξφζεζκεο θαη
απαηηεηέο.
ζη. αλ ιεθζεί απφθαζε γηα ιχζε, αλάθιεζε ηεο αδείαο ζπζηάζεσο ή κείσζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δθδφηξηαο.
δ. εάλ ππνβιεζεί αίηεζε γηα ππαγσγή ηεο Δθδφηξηαο ζε δηαδηθαζία πησρεχζεσο ή
δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζε αλαμηφρξενπο νθεηιέηεο αληίζηνηρε κε εθείλε ηεο
πησρεχζεσο ή γηα ζέζε ηεο ππφ εηδηθή ή άιιε εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή γηα
ππαγσγή ηεο ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44 επ. ηνπ λ. 1892/1990 ή ζε ζπλαθέο θαζεζηψο
ή εάλ ππνβιεζεί δήισζε ηεο Δθδφηξηαο φηη αλαζηέιιεη ηηο πιεξσκέο ηεο ή εάλ αλαζηείιεη
ηηο πιεξσκέο ηεο ή θαηαξηίζεη εμψδηθν ζπκβηβαζκφ κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο ή εάλ δηαθφςεη
ή απεηιήζεη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο ή εάλ θαηαζηεί νπσζδήπνηε αλίθαλε λα
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.
ε. αλ πηζησηέο ή δαλεηζηέο ηεο Δθδφηξηαο δεηήζνπλ ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή
άιιεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο επί νηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ θαη ε Δθδφηξηα ή δελ αληηδηθήζεη, επηηπρψο, πάξαπηα, θαηά ηηο νξηδφκελεο
λφκηκεο δηαδηθαζίεο ή δελ επηηχρεη ηελ άξζε ησλ αλσηέξσ.
ζ. αλ ε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δθδφηξηαο θαηαζρεζεί ή δηαηαρζεί νπνηνδήπνηε
άιιν πξνζσξηλφ κέηξν πνπ ζηεξεί ηελ Δθδφηξηα απφ ηε δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο
ζηνηρείσλ πξνο εμαζθάιηζε ή πξνο ηθαλνπνίεζε νπνηαζδήπνηε απαηηήζεσο.
η. αλ νπνηνζδήπνηε πηζησηήο ηεο Δθδφηξηαο ηχρεη πξνλνκηαθήο κεηαρεηξίζεσο έλαληη ησλ
Οκνινγηνχρσλ ζε ζρέζε κε ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ή κε ιεμηπξφζεζκλ απαηηήζεψλ
ηνπο.
ηα. αλ κεηαβιεζεί ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δθδφηξηαο σο πξνο ηελ Διέγρνπζα Πιεηνςεθία.
ε πεξίπησζε πησρεχζεσο ηεο Δθδφηξηαο, ή ζέζεψο ηεο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
εηδηθή εθθαζάξηζε, ην ηπρφλ αλεμφθιεην θεθάιαην ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ζα
θαζίζηαηαη άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ, δίρσο αλάγθε θαηαγγειίαο απφ ην
Γηαρεηξηζηή Πιεξσκψλ ή νπνηνλδήπνηε Οκνινγηνχρν. Σπρφλ αλάθιεζε ηεο πησρεχζεσο
δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θεξχμεσο ησλ Οκνινγηψλ σο
ιεμηπξνζέζκσλ θαη απαηηεηψλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη απνδεθηφ κεηαμχ ησλ
πκβαιινκέλσλ φηη νη Οκνινγηνχρνη ζα ζεσξείηαη φηη θαηήγγεηιαλ ην Οκνινγηαθφ Γάλεην
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θαηά ηελ εκεξνκελία θεξχμεσο ηεο πησρεχζεσο (αθφκα θαη αλ απηή αλαθιεζεί
κεηαγελεζηέξσο).
Ζ θαηαγγειία ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Πιεηνςεθία ησλ
Οκνινγηνχρσλ.
Μεηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, θάζε Οκνινγηνχρνο
Γαλεηζηήο δχλαληαη λα αζθεί κφλνο θαη δίρσο ηε ζχκπξαμε ηνπ Γηαρεηξηζηή Πιεξσκψλ ή
ησλ άιισλ Οκνινγηνχρσλ Γαλεηζηψλ, ή ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ απνθάζεσο
απφ ηελ Πιεηνςεθία ή ηελ Απμεκέλε, θαηά πεξίπησζε, Πιεηνςεθία ησλ Οκνινγηνχρσλ,
φιεο ηηο ιεμηπξφζεζκεο αμηψζεηο ηνπ θαηά ηεο Δθδφηξηαο θαη θάζε δηθαίσκα πνπ έρεη σο
δηθαηνχρνο ησλ Οκνινγηψλ ησλ νπνίσλ είλαη θνκηζηήο.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν δάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά
απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε αξκφδηα νξίδνληαη ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα θαη θαηά ηφπν ηα
δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 24-07-2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απφ 25-07-2006 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεθάζηζε ηελ έθδνζε θνηλνχ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (4,000,000.00€) θαη ηελ
παξνρή εγγπήζεσο απφ ηνπο εγγπεηέο-κέιε ηνπ Γ.
Σν χςνο ηεο νθεηιήο απφ ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Δπξσ…………….
v. Πξόγξακκα Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ εθδόζεσο ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ 2/2/2007.
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ 2004 κε ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank Ergasias
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 04-03-2004 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απφ 10-03-2004 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεθάζηζε ηελ έθδνζε θνηλνχ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (4.000.000 €).
Σελ 13-05-2004 εθδφζεθε ην Γάλεην, ην νπνίν θαιχθζεθε απζεκεξφλ ζην ζχλνιν ηνπ απφ
ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank Ergasias, ε νπνία θαη νξίζζεθε σο Πιεξεμνχζηνο
Καηαβνιψλ θαη σο Δθπξφζσπνο ησλ Οκνινγηνχρσλ, ζχκθσλα κε ην απφ 13-05-2004
Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Σξαπέδεο.
Γπλάκεη ηεο απφ 01-02-2007 Απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ησλ Οκνινγηνχρσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ 02-02-2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο,
απνθαζίζηεθε, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9.7. ηνπ Γαλείνπ, ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
Γαλείνπ.
Χο εθ ηνχηνπ ηέζεθαλ ππφςε καο (ζε απιά αληίγξαθα) α) ην αξρηθφ πξφγξακκα θνηλνχ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε εκεξνκελία 13.5.2004 θαη β) ην απφ 2/2/07 Πξφγξακκα Κνηλνχ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ εθδφζεσο ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ πξνο ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank
Ergasias Α.Δ ( Σξάπεδα) θαη εθ ηξίηνπ ησλ Γεσξγίνπ Γεξάξδε, νθία Γεξάξδε,
Αιέμαλδξν Παππά θαη Νηθφιαν Θενδσξίδε, σο εγγπεηέο, νη φξνη ηνπ νπνίνπ έρνπλ σο
αθνινχζσο (επηγξακκαηηθή αλαθνξά ):
Ύςνο δαλείνπ –νκνινγίεο Σν δάλεην αλέξρεηαη ζε πνζφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000)
επξψ θαη δηαηξείηαη ζε δέθα (10) νκνινγίεο ζηνλ θνκηζηή (αλψλπκεο). Κάζε νκνινγία έρεη
νλνκαζηηθή αμία ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο (400.000) επξψ θαη ηηκή εθδφζεσο ζην άξηην.
Μνξθή δαλείνπ. Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
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Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Ο Δθδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο
Οκνινγηνχρνπο ηφθν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ηνθαξηζκηθψο κε βάζε έηνο 360 εκεξψλ, επί
ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε νκνινγίαο, απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο
νκνινγίαο. Ο ηφθνο θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο αλά ηξίκελν (ηξηκεληαία Πεξίνδνο
Δθηνθηζκνχ). Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη πξνο επηηφθην θπκαηλφκελν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ
Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ ηελ πξψηε εκέξα θάζε Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη ην νπνίν
ζπληίζεηαη απφ έλα ζηαζεξφ ηκήκα (Spread) πνπ ηζνχηαη κε πνζνζηφ κία εθαηνζηηαία
κνλάδα θαη δέθα πέληε εθαηνζηά ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο (1,15%) εηεζίσο θαη απφ έλα
θπκαηλφκελν ηκήκα, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην EURIBOR.
Χο EURIBOR λνείηαη ην επηηφθην, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή νζφλε ηνπ
πξαθηνξείνπ REUTER (ή άιινπ έγθπξνπ πξαθηνξείνπ) κέζσ ησλ δηεζλνχο απνδνρήο
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην
Καηαβνιψλ ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν εξγάζηκεο γηα ηελ Αζήλα θαη ην
ζχζηεκα Trans - European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer
(TARGET) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξηκεληαίαο Πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία
πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί, θαη ην νπνίν είλαη ην πξνζθεξφκελν επηηφθην ζηελ επξσπατθή
δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα θαηαζέζεηο ζε επξψ χςνπο αληίζηνηρνπ κε ην εθάζηνηε
εθηνθηδφκελν θεθάιαην ησλ νκνινγηψλ πνπ αξρίδνπλ ηελ πξψηε εκέξα ηεο εθάζηνηε
ηξηκεληαίαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηφ ηεο ηξηκεληαίαο
Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ
Γηθαίσκα πξνπιεξσκήο Ο νκνινγηνχρνο έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί νπνηεδήπνηε ηελ
πξφσξε εμφθιεζε ηεο νκνινγίαο, ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ
Δθδφηε πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ.
Ο Δθδφηεο ησλ νκνινγηψλ έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο εμνθιήζεσο ηνπο θαηά ηηο
εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ, ππφ ηνλ φξν ηεο έγγξαθεο πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ
ηνπιάρηζηνλ εηδνπνίεζεο ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ.
Ο πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ Ζ Σξάπεδα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ
πλέιεπζε νκνινγηνχρσλ – Δθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ Ζ Σξάπεδα EFG
EUROBANK ERGASIAS Α.Δ
Υξφλνο απνπιεξσκήο Σν θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ ζα εμνθιεζεί ζε ηξεηο (3) δφζεηο κε ηελ
εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Α/Α νκνινγηώλ
Αξηζκόο
πλνιηθή Ολνκαζηηθή Αμία ζε Ζκεξνκελία
Οκνινγηώλ
επξώ
Λήμεο νκνινγηώλ
01-03
3
1.200.000,00
13-05-2007
04-06
3
1.200.000,00
13-05-2008
07-10
4
1.600.000,00
13-05-2009
Καηαγγειία Οη Οκνινγηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ην Γάλεην πξν ηεο
ιήμεσο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ν Δθδφηεο θαζπζηεξήζεη ηελ εμφθιεζε νκνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νθεηιήο
απφ ηελ νκνινγία.
β) αλ ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Εθδόηε ιπζεί ή απνθαζηζζεί ε ιύζε ηνπ ή ε αλάθιεζε ηεο
δηνηθεηηθήο πξάμεσο πνπ ελέθξηλε ηε ζύζηαζε ηνπ ή ζπγρσλεπζεί κε άιιε επηρείξεζε ή αλ
κεησζεί ην κεηνρηθό ηνπ θεθάιαην ή αλ κεηαβηβάζεη νπζηώδε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
γ) αλ ν Δθδφηεο παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ ή πησρεχζεη ή ηεζεί ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
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δ) αλ δηαηαρζεί θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δθδφηε.
ε) αλ κεηαβιεζεί ε ζεκεξηλή κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Δθδφηε σο πξνο ηελ ειέγρνπζα
πιεηνςεθία.
ζη) αλ ν Δθδφηεο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηξίηνπο.
δ) αλ, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, απαγνξεπζεί ζηνπο νκνινγηνχρνπο ε θαηνρή ησλ νκνινγηψλ
ηνπ Γαλείνπ.
ε) αλ ν Δθδφηεο δελ πξνζθνκίδεη ζηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ: α) κέρξη ην ηέινο
ηνπ κελφο Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, ηνλ ειεγκέλν ηζνινγηζκφ ηεο εηήζηαο δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο πνπ έιεμε θαη ζπγρξφλσο ηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο (ή θεξδψλ ή
δεκηψλ) θαη δηαλνκήο θεξδψλ θαζψο θαη ηηο εηήζηεο (ελνπνηεκέλεο θαη κε) ειεγκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.
ζ) αλ ν Δθδφηεο δελ ηεξεί, θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο 1-1-2003 έσο 31-12-2003 θαη
εθεμήο κέρξη λα εμνθιεζεί νινζρεξψο ην Γάλεην, ηνπο θαησηέξσ νηθνλνκηθνχο δείθηεο
ππνινγηδφκελνπο επί ησλ εηήζησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο:
i) Ο ιφγνο ησλ πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ
ή ίζνο κε 5. ηηο πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη βξαρππξφζεζκεο φζν
θαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί.
ii) Ζ θάιπςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ (θέξδε πξν θφξσλ πξνο ην αιγεβξηθφ
άζξνηζκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηφθσλ) ζα
είλαη κεγαιχηεξε απφ ή ίζε κε 1,60.
iii) Ο ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ
θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ή ίζνο κε 7.
iv)Ζ Άκεζε Ρεπζηφηεηα ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ή ίζε κε 0,80.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν δάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Κάζε δηαθνξά απφ
ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ππάγεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….
vi. ύκβαζε Κάιπςεο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ θαη Γηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ
Καηαβνιώλ θαη Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ κε ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΔΛΛΑΓΟ θαη ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΣΓ Τπ’αξηζ.
1907025017
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ε απφ 16/5/2008 χκβαζε Κάιπςεο Κνηλνχ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαη Γηνξηζκνχ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιψλ θαη Δθπξνζψπνπ ησλ
Οκνινγηνχρσλ κεηαμχ ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ (Δθδφηεο) θαη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ θαη ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΔΛΛΑΓΟ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΣΓ (Οκνινγηνχρνη) θαη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ» (Πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ θαη
Δθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ) θαζψο θαη νη φξνη ηνπ σο άλσ θνηλνχ νκνινγηαθνχ
δαλείνπ.
Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ έρνπλ σο αθνινχζσο
(επηγξακκαηηθή αλαθνξά ):
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Ύςνο δαλείνπ- Οκνινγίεο Σν θεθάιαην ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ (πεξαηηέξσ «Γάλεην»)
αλέξρεηαη ζε επξψ ηξία εθαηνκκχξηα (€ 3.000.000) θαη δηαηξείηαη ζε ηξηαθφζηεο (300)
νκνινγίεο ζηνλ θνκηζηή. Κάζε νκνινγία έρεη νλνκαζηηθή αμία επξψ δέθα ρηιηάδεο (€
10.000) θαη ηηκή εθδφζεσο ζην άξηην
θνπφο δαλείνπ: πλίζηαηαη ζε αλαδηάξζξσζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ - ινηπέο αλάγθεο ζε
θεθάιαην θίλεζεο
Μνξθή δαλείνπ θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
Σξφπνο θάιπςεο δαλείνπ Κάιπςε απφ ηνπο Οκνινγηνχρνπο
ΠΟΟ
ΠΟΟΣΟ
%
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α. € 2.700.000
90%
Δ.
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ € 300.000
10%
(ΚΤΠΡΟΤ) ΛΣΓ
ΤΝΟΛΟ
€ 3.000.000
100%
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ Ο Δθδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο
Οκνινγηνχρνπο ηφθν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ηνθαξηζκηθψο κε βάζε έηνο 360 εκεξψλ, επί
ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε νκνινγίαο, απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο
νκνινγίαο. Ο ηφθνο θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο αλά εμάκελν («Πεξίνδνο εθηνθηζκνχ»).
Δάλ ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ νκνινγίαο/νκνινγηψλ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεσο απηήο/απηψλ, ηφηε ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή ζα ζπληέκλεηαη, ψζηε λα
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο/ησλ ελ ιφγσ νκνινγίαο/νκνινγηψλ.
Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη πξνο επηηφθην θπκαηλφκελν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ
Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο [«Δξγάζηκε Ζκέξα» ζεκαίλεη ηελ
νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηελ νπνία νη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ
νπνία δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ζην ζχζηεκα Trans-European Automated Real-Time
Gross Settlement Express Transfer (πεξαηηέξσ «TARGET»] πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε
Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη ην νπνίν ζπληίζεηαη:
α) απφ έλα ζηαζεξφ ηκήκα, ην νπνίν απνθαιείηαη «Πεξηζψξην» (Spread) θαη αλέξρεηαη ζε
εθαηφλ δέθα κνλάδεο βάζεο (1,10%) εηεζίσο θαη
β) απφ έλα θπκαηλφκελν ηκήκα, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην EURIBOR εμακήλνπ.
Χο «EURIBOR» λνείηαη ην επηηφθην, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή νζφλε ηνπ
πξαθηνξείνπ REUTER (ή άιινπ έγθπξνπ πξαθηνξείνπ) κέζσ ησλ δηεζλνχο απνδνρήο
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην
Καηαβνιψλ ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ
ηελ Πεξίνδν Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί θαη ην νπνίν είλαη ην
πξνζθεξφκελν επηηφθην ζηελ επξσπατθή δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα θαηαζέζεηο ζε Δπξψ, πνπ
αξρίδνπλ ηελ πξψηε κέξα κηαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηφ
ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ απηήο θαη γηα πνζά ίζα κε ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ
Γαλείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ κία Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ είλαη δηάξθεηαο γηα ηελ νπνία δελ εκθαλίδεηαη
ζε ειεθηξνληθή νζφλε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηηφθην EURIBOR, σο
«EURIBOR» λνείηαη ην επηηφθην πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ κε
ηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο (ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ Δπηηνθίσλ γηα ηηο
πιεζηέζηεξεο ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ ρξνληθέο πεξηφδνπο, γηα ηηο
νπνίεο εκθαλίδεηαη ζε ειεθηξνληθή νζφλε επηηφθην EURIBOR θαηά ηελ πξνεγνχκελε
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παξάγξαθν) ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί.
Ο πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ
Γηάξθεηα πέληε (5) έηε –
Υξφλνο απνπιεξσκήο: Σν θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ ζα εμνθιεζεί ζε ηξεηο δφζεηο. Ζ πξψηε
(1ε) δφζε πνζνχ επξψ ελφο εθαηνκκπξίνπ (€ 1.000.000) ζα θαηαβιεζεί ηελ 3ε επέηεην ηνπ
Γαλείνπ, ε δεχηεξε (2ε) δφζε πνζνχ επξψ ελφο εθαηνκκπξίνπ (€ 1.000.000) ζα
θαηαβιεζεί ηελ 4ε επέηεην ηνπ Γαλείνπ θαη ε ηξίηε (3ε) θαη ηειεπηαία δφζε πνζνχ επξψ
ελφο εθαηνκκπξίνπ (€ 1.000.000) ζα θαηαβιεζεί ζηε ιήμε ηνπ Γαλείνπ, δειαδή πέληε (5)
ρξφληα κεηά ηελ εθηακίεπζε ηεο Α΄ εηξάο ηνπ Γαλείνπ.
Γηθαίσκα πξνπιεξσκήο: Ο Δθδφηεο ησλ Οκνινγηψλ έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο
εμνθιήζεψο ηνπο, αλέμνδα θαη κφλν θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ηφθσλ, ππφ ηνλ φξν
φηη ζα έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ πξν ηξηάληα (30)
εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ, πξηλ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία πξνπιεξσκήο.
Καηαγγειία Οη Οκνινγηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ην Γάλεην πξν ηεο
ιήμεψο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ζην λφκν ή πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ
Γαλείνπ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο Δηαηξηθψλ Γεγνλφησλ
(ή Γεγνλφησλ Καηαγγειίαο) αλεμάξηεηα απφ ηνλ γελεζηνπξγφ ιφγν απηψλ θαη αλεμάξηεηα
εάλ απηφ νθείιεηαη ζε ηπραία γεγνλφηα ή αλσηέξα βία.
Δθφζνλ ππάξμεη κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ Υξένπο ζε ζρέζε κε ην
Γάλεην.
Δάλ ν Δθδφηεο παξαβεί νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ή ππνρξέσζε ή δηαβεβαίσζε θαηά ηνπο
φξνπο ηνπ Γαλείνπ.
Δάλ ν Δθδφηεο θαηαζηεί ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε
ππνρξέσζήο ηνπ έλαληη Πηζησηηθψλ ή Υξεκαηνδνηηθψλ Ηδξπκάησλ αλεμαξηήησο πνζνχ ή
έλαληη ηξίησλ, εθηφο αλ βάζηκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, ηηο ακθηζβεηεί (cross
default).
Δθηέιεζε θαηά πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή ιήςε δηθαζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ Δθδφηε
ή πηψρεπζε ή ππνβνιή αηηήζεσο πησρεχζεσο ηνπ ή αηηήζεσο ππαγσγήο ηνπ ζε δηαδηθαζία
ζπλδηαιιαγήο ή ππνβνιήο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ή ιήςε άιισλ κέηξσλ πξνο
πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ ελάληηα ζε αλαμηφπηζηνπο νθεηιέηεο ή ππφ παξφκνην θαζεζηψο
πνπ εθαξκφδεηαη ζε αλαμηφρξενπο νθεηιέηεο ή εάλ ππνβιεζεί δήισζε ηνπ Δθδφηε φηη
αλαζηέιιεη ηηο πιεξσκέο ή θαηαξηίζεη εμψδηθν ζπκβηβαζκφ κε ηνπο δαλεηζηέο ηνπ ή εάλ
δηαθφςεη ή απεηιήζεη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ή εάλ θαηαζηεί νπνηεδήπνηε αλίθαλνο
λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Δάλ επέιζεη νπζηαζηηθή πξνο ην ρεηξφηεξν κεηαβνιή ζηελ νηθνλνκηθή γεληθά θαηάζηαζε
ηνπ Δθδφηε, ε νπνία ζα ήηαλ επηβιαβήο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ Οκνινγηνχρσλ.
Δάλ ν Δθδφηεο δηαζέζεη ην πνζφ ηνπ Γαλείνπ γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1.3 ηεο χκβαζεο.
Δάλ επέιζεη ιχζε (ή ιεθζεί απφθαζε γηα ιχζε) ή εθθαζάξηζε ηνπ Δθδφηε ή εάλ επέιζεη
νπζηψδεο κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Δθδφηε.
Δάλ ηα δνζέληα απφ ηνλ Δθδφηε ζηνηρεία, ππεχζπλεο δειψζεηο, δηαβεβαηψζεηο,
θαηαζηάζεηο ή άιια έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε απνδεηρζνχλ νπνηεδήπνηε
φηη είλαη αλαθξηβή ή αλαιεζή ή παξαπιαλεηηθά ζε νπνηαδήπνηε ζεκεία ή ππάξμεη ςεπδήο
εθπξνζψπεζε ή εμνπζηνδφηεζε.
Δάλ ν Δθδφηεο αζεηήζεη ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ άιιε δαλεηαθή ζχκβαζε
αλεμαξηήησο πνζνχ.
Δάλ ν Δθδφηεο παξαβεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο Θεηηθέο ή Αξλεηηθέο Τπνρξεψζεηο.
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Δάλ κεησζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Δθδφηε.
Δάλ ν Δθδφηεο ιπζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
Δάλ ν Δθδφηεο παξαρσξήζεη πξνλφκηα ππέξ άιισλ νκνεηδψλ απαηηήζεσλ
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν Γάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Κάζε δηαθνξά απφ
ην Γάλεην πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζην κέιινλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε
ηπρφλ δίθε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηειέζεσο ή ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ
κέηξνπ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο
Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο
Εθδόηξηαο ηεο 08/04/2008 απνθάζηζε ηελ έθδνζε θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ύςνπο έσο
Επξώ ηξία εθαηνκκύξηα (€ 3.000.000) δηάξθεηαο πέληε (5) έηε - νη όξνη ηνπ Δαλείνπ
θαζνξίζηεθαλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ από 10/04/2008 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηνπ Εθδόηε.
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….
vii. ύμβαζη Κάλςτηρ Κοινού Ομολογιακού Γανείος και Γιοπιζμού Πληπεξοςζίος
Καηαβολών και Δκπποζώπος ηυν Ομολογιούσυν κε ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank
Ergasias 28/2/2007 θαη ην Παξάξηεκά ηεο «Όξνη ηνπ Γαλείνπ».
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ε απφ 28/2/2007 χκβαζε Κάιπςεο Κνηλνχ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαη Γηνξηζκνχ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιψλ θαη Δθπξνζψπνπ ησλ
Οκνινγηνχρσλ θαη ην Παξάξηεκά ηεο «Όξνη ηνπ Γαλείνπ», κεηαμχ ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ (
Δθδφηξηα) θαη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG
Eurobank Ergasias Α.Δ.» ( Σξάπεδα) θαη εθ ηξίηνπ ησλ Γεσξγίνπ Γεξάξδε, νθία
Γεξάξδε, Αιέμαλδξν Παππά θαη Νηθφιαν Θενδσξίδε σο εγγπεηέο. Οη φξνη πνπ δηέπνπλ
ηελ ελ ιφγσ χκβαζε Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ έρνπλ σο αθνινχζσο (επηγξακκαηηθή
αλαθνξά ):
Ύςνο δαλείνπ-νκνινγίεο: Σν θεθάιαην ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ (πεξαηηέξσ «Γάλεην»)
αλέξρεηαη ζε επξψ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000 €) θαη δηαηξείηαη ζε πελήληα ρηιηάδεο
(50.000) νκνινγίεο ζηνλ θνκηζηή (αλψλπκεο). Κάζε νκνινγία έρεη νλνκαζηηθή αμία επξψ
δέθα (10) θαη ηηκή εθδφζεσο ζην άξηην. Οη νκνινγίεο θέξνπλ αχμνληεο αξηζκνχο απφ 1
έσο 50.000 θαη εθδίδνληαη ζε απινχο ή πνιιαπινχο ηίηινπο.
θνπφο δαλείνπ: Αλαδηάξζξσζε ζπλνιηθνχ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο
Μνξθή δαλείνπ θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
Σξφπνο θάιπςεο δαλείνπ εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Σξάπεδα
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Ο Δθδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο
Οκνινγηνχρνπο
ηφθν,
ν
νπνίνο
ππνινγίδεηαη
ηνθαξηζκηθψο κε βάζε έηνο 360 εκεξψλ, επί ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε νκνινγίαο,
απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο νκνινγίαο. Ο ηφθνο θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο αλά
εμάκελν {«Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ»), κε εμαίξεζε ηελ πξψηε πεξίνδν εθηνθηζκνχ.
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Δάλ ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ νκνινγίαο/νκνινγηψλ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεσο απηήο/απηψλ, ηφηε ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή ζα ζπληέκλεηαη, ψζηε λα
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία έσο ηεο/ησλ ελ ιφγσ νκνινγίαο/νκνινγηψλ. Ο ηφθνο
ππνινγίδεηαη πξνο επηηφθην θπκαηλφκελν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην
Καηαβνιψλ δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο [«Δξγάζηκε Ζκέξα» ζεκαίλεη ηελ νπνηαδήπνηε
εκέξα θαηά ηελ νπνία νη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ νπνία
δηελεξγνχληαη
ζπλαιιαγέο
ζην
ζχζηεκα Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer πξηλ
απφ ηελ έλαξμε θάζε Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη ην νπνίν ζπληίζεηαη:α) απφ έλα ζηαζεξφ
ηκήκα, ην νπνίν απνθαιείηαη «Πεξηζψξην» (Spread) θαη αλέξρεηαη ζε κία εθαηνζηηαία
κνλάδα θαη δέθα πέληε εθαηνζηά ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο (1,15%) εηεζίσο θαηβ) απφ
έλα θπκαηλφκελν ηκήκα, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην EURIBOR. Χο «EURIBOR» λνείηαη ην
επηηφθην, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή νζφλε ηνπ πξαθηνξείνπ REUTER (ή
άιινπ έγθπξνπ πξαθηνξείνπ) κέζσ ησλ δηεζλνχο απνδνρήο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ
(ψξα Βξπμειιψλ) δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ
Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί, θαη ην νπνίν είλαη ην πξνζθεξφκελν
επηηφθην ζηελ επξσπατθή δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα θαηαζέζεηο ζε Δπξψ, πνπ αξρίδνπλ ηελ
πξψηε εκέξα κίαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηφ ηεο Πεξηφδνπ
Δθηνθηζκνχ απηήο θαη γηα πνζά ίζα κε ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ Γαλείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ κία Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ είλαη δηάξθεηαο γηα ηελ νπνία δελ εκθαλίδεηαη
ζε ειεθηξνληθή νζφλε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηηφθην EURIBOR, σο
«EURIBOR» λνείηαη ην επηηφθην, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή νζφλε ηνπ
πξαθηνξείνπ REUTER (ή άιινπ έγθπξνπ πξαθηνξείνπ) κέζσ ησλ δηεζλνχο απνδνρήο
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ Πιεξεμνχζην
Καηαβνιψλ ζηηο 11.00 π.κ. πεξίπνπ (ψξα Βξπμειιψλ) δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί, θαη ην
νπνίν είλαη ην πξνζθεξφκελν επηηφθην ζηελ επξσπατθή δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα
θαηαζέζεηο ζε Δπξψ, πνπ αξρίδνπλ ηελ πξχπε εκέξα κίαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη ηελ πξψηε εκέξα κίαο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ θαη ιήγεη ζην
ηέινο ηνπ κήλα ζηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή.
Ο πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank Ergasias
πλέιεπζε νκνινγηνχρσλ Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Γαλείνπ νη Οκνινγηνχρνη
ζπγθξνηνχλ νκάδα, ε νπνία ιακβάλεη απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο
φξνπο ηνπ Γαλείνπ θαη ην λ. 3156/2003.Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS
Α.Δ. νξίδεηαη Δθπξφζσπνο ησλ Οκνινγηνχρσλ
Υξφλνο απνπιεξσκήο Σν θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ ζα εμνθιεζεί ζε δψδεθα (12)
εμακεληαίεο δφζεηο, ε πξψηε απφ ηηο νπνίεο ζα θαηαβιεζεί ηελ 22-09-2008, πνζνχ επξψ
ηξηάληα κίαο ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ δέθα (31.810,00€) θάζε κία απφ ηηο έληεθα (11) πξψηεο
δφζεηο θαη πνζνχ επξψ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ ελελήληα (150.090,00€) ε ηειεπηαία
δφζε, κε ηελ εμφθιεζε ηξηψλ ρηιηάδσλ εθαηφλ νγδφληα κίαο (3.181) νκνινγηψλ θάζε
εμάκελν γηα θάζε κία απφ ηηο έληεθα (11) πξψηεο δφζεηο, θαη δέθα πέληε ρηιηάδσλ ελλέα
(15.009) νκνινγηψλ γηα ηελ ηειεπηαία δφζε, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα
Α/Α νκνινγηψλ

Αξηζκφο
νκνινγηψλ

πλνιηθή Λήμε
Ολνκαζηηθή
Αμία ζε επξψ
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1
3.18Σ
3.182
6.362
6.363
9.543
9.544 12.724
12.725 15.905
15.906 19.086
19.087 22.267
22.268 25.448
25.449 28.629
28.630 31.810
31.811 34.991
34.992 50.000

3.181
3.181
3.181
3.181
3.181
3.181
3.181
3.181
3.181
3.181
3.181
15.009

31.810,00 €
31.810,00 €
31.810,00 €
31.810,00 €
31.810,00 €
31.810,00 €
31.810,00 €
31.810,00€
31.810,00 €
31.810,00 €
31.810,00 €
150.090,00 €

2279/2008
20/3/2009
21/9/2009
22/3/2010
20/9/2010
21/3/2011
20/9/2011
20/3/2012
20/9/2012
20/3/2013
20/9/2013
20/3/2014

Καηαγγειία Οη Οκνινγηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ην Γάλεην πξν ηεο
ιήμεσο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ζην λφκν ή πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ
Γαλείνπ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ν Δθδφηεο θαζπζηεξήζεη ηελ εμφθιεζε νκνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νθεηιήο
απφ ηελ
νκνινγία.
β) αλ δελ ηεξεζεί απφ ηνλ Δθδφηε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ απ1 απηέο πνπ νξίδνληαη
ζηνπο Όξνπο ηνπ Γαλείνπ.
γ) ζε πεξίπησζε ιχζεσο ηνπ Δθδφηε ή ιήςεσο νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο γηα ηε ιχζε ηνπ
ή αλάθιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο πνπ ελέθξηλε ηε ζχζηαζε ηνπ.
δ) αλ ν Δθδφηεο ζπγρσλεπζεί κε άιιε επηρείξεζε, ή αλ δηαζπαζηεί ή απνζρηζηεί θιάδνο ή
ηκήκα ηνπ,
ε)
αλ
κεησζεί
ην
κεηνρηθφ
θεθάιαην
ηνπ
Δθδφηε
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ζη) αλ ν Δθδφηεο κεηαβηβάζεη νπζηψδε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
δ) αλ ν Δθδφηεο παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ ή πησρεχζεη ή ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε.
ε) αλ δηαηαρζεί θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δθδφηε.
ζ) αλ ν Δθδφηεο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηξίηνπο.
η) αλ ε πιεηνςεθία πνπ ειέγρεη ζήκεξα ηνλ Δθδφηε παχζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Δθδφηε ή ηνπ Οκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη.
ηα) αλ, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, απαγνξεπζεί ζε Οκνινγηνχρνπο ε θαηνρή ησλ
νκνινγηψλ ηνπ Γαλείνπ.
Πξνπιεξσκή Ο Δθδφηεο θαηαβνιήο ησλ νκνινγηψλ έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο
εμνθιήζεψο ηνπο θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ηφθσλ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρεη
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ
ηνπιάρηζηνλ.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν δάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θπξίσο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/03 θαη ΝΓ17/7/23. Κάζε δηαθνξά απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε
ππάγεηαη ζηελ ζπληξέρνπζα δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο
Εθδόηξηαο είρε απνθαζίζεη ηελ 7 Φεβξνπαξίνπ 2007 ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ
δαλείνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (500.000 €), ηελ εγγχεζε απφ ηνπο εγγπεηέο-κέιε
Γ ηεο εηαηξείαο θαη είρε εμνπζηνδνηήζεη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα θαζνξίζεη ηνπο
εηδηθόηεξνπο όξνπο ηνπ. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαζόξηζε ηελ 8ε Φεβξνπαξίνπ 2007
ηνπο σο άλσ εηδηθόηεξνπο όξνπο
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….
viii. Πξόγξακκα Eθδόζεσο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ κε
ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank Ergasias 15/11/2008 κεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο όξνη
Γαλείνπ.
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ην απφ 15/11/2008 Πξφγξακκα Eθδφζεσο
Κνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ κεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο φξνη Γαλείνπ κεηαμχ ηεο
Ηληεξγνπλη ΑΔ ( Δθδφηξηα) θαη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «EFG Eurobank Ergasias» θαη ησλ Αιέμαλδξν Παππά Γεσξγίνπ Γεξάξδε,
νθία Γεξάξδε, θαη Νηθφιαν Θενδσξίδε σο εγγπεηέο νη φξνη ηνπ νπνίνπ έρνπλ σο
αθνινχζσο (επηγξακκαηηθή αλαθνξά ):
Ύςνο δαλείνπ –νκνινγίεο Σν θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ αλέξρεηαη ζε επξψ 1.500.000,00
θαη δηαηξείηαη ζε δέθα (10) νκνινγίεο ζηνλ θνκηζηή (αλψλπκεο). Κάζε νκνινγία έρεη
νλνκαζηηθή αμία επξψ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000,00) θαη ηηκή εθδφζεσο ζην
άξηην.
Ζκεξνκελία Λήμεσο ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ Σν θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ ζα
εμνθιεζεί ζε δέθα (10) δφζεηο, κε ηελ εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
Α/Α νκνινγηψλ
Αξηζκφο
πλνιηθή
Ζκεξνκελία Λήμεο
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Οκνινγηψλ
1

1

Ολνκαζηηθή
Αμία ζε επξψ
150.000,00 €

2

1

150.000,00 €

3

1

150.000,00 €

4

1

150.000,00 €

5

1

150.000,00 €

6

1

150.000,00 €

7

1

150.000,00 €

8

1

150.000,00 €

9

1

150.000,00 €

10

1

150.000,00 €

νκνινγηψλ
6 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
12 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
18 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
24 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
30 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
36 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
42 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
48 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
54 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ
60 κήλεο
έθδνζε
Γαλείνπ

απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ
απφ ηελ
ηνπ

Μνξθή δαλείνπ. Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην
Σξφπνο θάιπςεο δαλείνπ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε
Δπηηφθην θαη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
Σεκεηώλεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο όξνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην από 15.12.2008
πξόγξακκα θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ σο εμήο:
Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη ηνθαξηζκηθψο κε βάζε έηνο 360 εκεξψλ, επί ηνπ νλνκαζηηθνχ
θεθαιαίνπ θάζε νκνινγίαο, απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο νκνινγίαο. Ο ηφθνο
θαηαβάιιεηαη δεδνπιεπκέλνο αλά εμάκελν («Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ»). Ζ πξψηε
θαηαβνιή ηφθνπ ζα γίλεη έμη (6) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Γαλείνπ.
Δάλ ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ νκνινγίαο/νκνινγηψλ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεσο απηήο/απηψλ, ηφηε ε Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ απηή ζα ζπληέκλεηαη, ψζηε λα
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο/ ησλ ελ ιφγσ νκνινγίαο/νκνινγηψλ.
Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη πξνο επηηφθην θπκαηλφκελν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ
Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ δχν (2) Δξγάζηκεο Ζκέξεο («Δξγάζηκε Ζκέξα» ζεκαίλεη
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ηελ νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηελ νπνία νη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα θαη
θαηά ηελ νπνία δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ζην ζχζηεκα Trans-European Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfer (“TARGET”) πξηλ απφ ηελ έλαξμε
θάζε Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ (πεξαηηέξσ «Ζκέξα Καζνξηζκνχ Δπηηνθίνπ») θαη ην
νπνίν ζπληίζεηαη απφ :
Έλα θπκαηλφκελν ηκήκα, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην EURIBOR.
ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθνηλψλεηαη είηε EURIBOR γηα ηελ Ακέζσο Μεγαιχηεξε
Πεξίνδν Δθηνθηζκνχ είηε θαζφινπ EURIBOR κέζσ ηνπ REUTERS (πξνο ην παξφλ
ζηελ ζειίδα EURIBOR01) ή κέζσ άιινπ πξνκεζεπηή ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο
(electronic market information provider), αληί ηνπ EURIBOR ζα ηζρχεη ην Βαζηθφ
Δπηηφθην Κεθαιαίνπ Κηλήζεσο Δπηρεηξεκαηηθήο Πίζηεο (πεξαηηέξσ «Βαζηθφ
Δπηηφθην») πνπ αλαθνηλψλεη ν Πιεξεμνχζηνο Καηαβνιψλ δηά ηνπ ηχπνπ θαη ην νπνίν
ζήκεξα αλέξρεηαη ζε ελλέα εθαηνζηηαίεο κνλάδεο θαη δέθα εθαηνζηά ηεο
εθαηνζηηαίαο κνλάδαο (9,10%) εηεζίσο, φπσο ην Βαζηθφ Δπηηφθην ζα έρεη
αλαθνηλσζεί απφ ηνλ Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε δηά
ηνπ ηχπνπ πνπ έγηλε θαηά ή πξηλ ηελ αληίζηνηρε Ζκέξα Καζνξηζκνχ Δπηηνθίνπ. Ο
Πιεξεμνχζηνο Καηαβνιψλ κεηαβάιεη ην Βαζηθφ Δπηηφθην, ελ φςεη θα ησλ ζπλζεθψλ
ηεο αγνξάο, κε αλαθνίλσζή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη δηά ηνπ ηχπνπ ή θαη’ άιινλ,
ηπρφλ επηβαιιφκελν απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηξφπν. Ζ εθάζηνηε
ηειεπηαία κεηαβνιή ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ ηζρχεη απφ ηελ επφκελε Πεξίνδν
Δθηνθηζκνχ απφ απηήλ εληφο ηεο νπνίαο, θαη θαηά ή πξηλ ηελ αληίζηνηρε Ζκεξνκελία
Καζνξηζκνχ Δπηηνθίνπ, έγηλε ε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηνπ δηά ηνπ ηχπνπ. Ο Υξφλνο
ηεο ηπρφλ ελεκεξψζεσο ηνπ Δθδφηε απφ ηνλ Πιεξεμνχζην Καηαβνιψλ γηα ηελ
κεηαβνιή ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ δελ επεξεάδεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν ελάξμεσο ηεο
ηζρχνο ηεο κεηαβνιήο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ ζα παχεη ε ηζρχο ηνπ θαησηέξσ
νξηδνκέλνπ θπκαηλφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ επηηνθίνπ ηνπ Γαλείνπ. Ζ ηζρχο ηνπ Βαζηθνχ
Δπηηνθίνπ ζα ιήγεη ζηελ ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληίζηνηρε Ζκέξα Καζνξηζκνχ Δπηηνθίνπ,
αλαθνηλψλεηαη εθ λένπ EURIBOR ή EURIBOR γηα ηελ Ακέζσο Μεγαιχηεξε
Πεξίνδν Δθηνθηζκνχ κέζσ ηνπ REUTERS ή κέζσ άιινπ πξνκεζεπηή ειεθηξνληθήο
πιεξνθφξεζεο (electronic market information provider), νπφηε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη
εθ λένπ θαη ην θαησηέξσ ππφ 5.2.2 νξηδφκελν θπκαηλφκελν ηκήκα ηνπ επηηνθίνπ ηνπ
Γαλείνπ θαη
Έλα θπκαηλφκελν ηκήκα, ην νπνίν εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%)
εηεζίσο θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 35% ηεο ηηκήο ηνπ Γείθηε iΣΡΑΥΥ Senior
Financials, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν ζηνλ πιεζηέζηεξν αξηζκφ
θαη εηδηθφηεξα πξνο ην άλσ εάλ ν αξηζκφο κεηά ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη
κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 5 θαη πξνο ην θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 5.
ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθνηλψλεηαη θαζφινπ ν Γείθηεο iTRAXX Senior Financials
κέζσ ηνπ Bloomberg (πξνο ην παξφλ ζηε ζειίδα ITRX, Europe Senior Financials 5
year, SNFRIN CDSI 5Y) ή κέζσ άιινπ πξνκεζεπηή ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο
(electronic market information provider), αληί ηνπ Γείθηε iTRAXX Senior Financials
ζα ηζρχεη ην Βαζηθφ Δπηηφθην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ ζα παχεη ε ηζρχο ηνπ EURIBOR. Ζ
ηζρχο ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ ζα ιήγεη ζηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληίζηνηρε Ζκέξα Καζνξηζκνχ
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Δπηηνθίνπ αλαθνηλψλεηαη εθ λένπ ν Γείθηεο iTRAXX Senior Financials κέζσ ηνπ
Bloomberg ή κέζσ άιινπ πξνκεζεπηή ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο lectronic market
information provider), νπφηε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη εθ λένπ θαη ην αλσηέξσ νξηδφκελν
θπκαηλφκελν ηκήκα ηνπ επηηνθίνπ ηνπ Γαλείνπ.
Έλα ζηαζεξφ ηκήκα, ην νπνίν απνθαιείηαη «Πεξηζψξην» (Spread) θαη αλέξρεηαη ζε
κία εθαηνζηηαία κνλάδα θαη δέθα πέληε εθαηνζηά ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδνο (1,15%)
εηεζίσο.
Γηθαίσκα πξνπιεξσκήο Ο Οκνινγηνχρνο έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί ηελ πξφσξε
εμφθιεζή ηεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ηφθσλ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρεη
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Δθδφηε πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ.
Ο Δθδφηεο ησλ νκνινγηψλ έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο εμνθιήζεσο ηνπο θαηά ηηο
εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ηφθσλ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ
Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ.
ε πεξίπησζε πξφσξεο εμνθιήζεσο κέξνπο (κίαο ή πεξηζζφηεξσλ) νκνινγηψλ, κε
θάζε πνζφ πνπ ζα θαηαβάιιεηαη έλαληη ηεο πξφσξεο εμφθιεζεο απηήο, ζα κεηψλεηαη
ην θαηά ην ρξφλν ηεο πξφσξεο εμφθιεζεο αλεμφθιεην θεθάιαην ησλ νκνινγηψλ, θαη
ην πξνπιεξσζέλ πνζφ, ζα θαηαινγίδεηαη, θαη έηζη ζα κεηψλεη κέρξηο εμνθιήζεσο ηηο
κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ησλ νκνινγηψλ θαη’ αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά
Λήμεψο ηνπο θαη θαηά ηελ αλαινγία ηεο εθάζηνηε ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ
νκνινγηψλ θάζε ηίηινπ ζην εθάζηνηε ζπλνιηθφ αλεμφθιεην θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ
θαη έηζη κε ηηο ηπρφλ πξνπιεξσκέο ζα κεηνχληαη κέρξηο εμνθιήζεσο νη νκνινγίεο
θάζε ηίηινπ ιήμεσο ζηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ Γαλείνπ, κεηά ηελ εμφθιεζε απηψλ νη
νκνινγίεο θάζε ηίηινπ ιήμεσο ζηε δεχηεξε (2ε ) δφζε ηνπ Γαλείνπ θ.ν.θ.
ε πεξίπησζε πξφσξεο εμνθιήζεσο κέξνπο (κίαο ή πεξηζζφηεξσλ) νκνινγηψλ ελφο
ηίηινπ, ν Πιεξεμνχζηνο Καηαβνιψλ ζα ζεκεηψλεη επί ηνπ ηίηινπ ηελ πξφσξε
εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ απηψλ.
Πιεξεμνχζηνο θαηαβνιψλ Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG Eurobank Ergasias
Καηαγγειία Οη Οκνινγηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ην Γάλεην πξν ηεο
ιήμεσο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ζην λφκν ή πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ
Γαλείνπ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ν Δθδφηεο θαζπζηεξήζεη ηελ εμφθιεζε νκνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο
νθεηιήο απφ ηελ νκνινγία.
β) αλ δελ ηεξεζεί απφ ηνλ Δθδφηε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ απ’ απηέο πνπ
νξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηνπ Γαλείνπ.
γ) ζε πεξίπησζε ιχζεσο ηνπ Δθδφηε ή ιήςεσο νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο γηα ηε ιχζε
ηνπ ή αλάθιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο πνπ ελέθξηλε ηε ζχζηαζή ηνπ.
δ) αλ ν Δθδφηεο ζπγρσλεπζεί κε άιιε επηρείξεζε, ή αλ δηαζπαζηεί ή απνζρηζηεί
θιάδνο ή ηκήκα ηνπ.
ε) αλ κεησζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Δθδφηε.
ζη) αλ ν Δθδφηεο κεηαβηβάζεη νπζηψδε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
δ) αλ ν Δθδφηεο παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ ή πησρεχζεη ή ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε.
ε) αλ δηαηαρζεί θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δθδφηε.
ζ) αλ ν Δθδφηεο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ππνρξέσζή ηνπ πξνο
ηξίηνπο.
η) αλ ε πιεηνςεθία πνπ ειέγρεη ζήκεξα ηνλ Δθδφηε παχζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Δθδφηε ή ηνπ Οκίινπ ζηνλ νπνίν ηπρφλ αλήθεη.
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ηα) αλ, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, απαγνξεπζεί ζε Οκνινγηνχρνπο ε θαηνρή ησλ
νκνινγηψλ ηνπ Γαλείνπ.
Γηθαηνδνζία - Γσζηδηθία: Σν δάλεην δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Γηα θάζε
δηαθνξά απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε αξκφδηα νξίδνληαη ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα θαη
θαηά ηφπν ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 14/11/2008 ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ απφ 17/11/2008 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεθάζηζε ηελ έθδνζε
θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ ελάκηζε εθαηνκκπξίσλ επξψ (1,500,000.00€) θαη
ηελ παξνρή εγγπήζεσο απφ ηνπο εγγπεηέο-κέιε ηνπ Γ.
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ην σο άλσ δάλεην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….

2.
ύκβαζε εγγπήζεσο
Σέζεθε ππφςε καο (ζε απιφ αληίγξαθν) ην απφ 22-5-2008 εγγπεηήξην ηεο
ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ θαη ηεο CYWOOD ENTEPRISES LTD πξνο ηελ Σξάπεδα
Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ , κε ην νπνίν
Α. ε ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ εγγπάηαη σο Πξσηνθεηιέηεο πξνο ηελ Σξάπεδα, φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο INTERWOOD CYPRUS LTD έσο πνζφ θεθαιαίνπ 3.000.000
Δπξψ. Δπηπιένλ ζα επζχλεηαη γηα ηφθνπο, ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα, δηθεγνξηθά θαη
άιια έμνδα.
Β. αλαιακβάλεη λα πιεξψζεη κφιηο ην δεηήζεη ε Σξάπεδα νπνηνδήπνηε πνζφ
ρξεκάησλ ήζειε θαηαζηεί πιεξσηέν ζε ζρέζε κε ηηο ξεζείζεο ππνρξεψζεηο ηεο
INTERWOOD CYPRUS LTD πιένλ ηφθνπο πνπ ζα θεθαιαηνπνηνχληαη θάζε έμη
κήλεο, θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ θαη 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο κέρξη ηελ πιήξε θαη
ηειεία εμφθιεζε, πξνο πνζνζηφ επηηνθίνπ ην νπνίν ήζειε ζπκθσλεζεί απφ θαηξνχ
εηο θαηξφλ κεηαμχ ηεο INTERWOOD CYPRUS LTD θαη ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε
ηελ ζπλήζε πξαθηηθή ηεο Σξάπεδαο, πιένλ πξνκήζεηεο θαη/ή άιια ηξαπεδηθά
δηθαηψκαηα θαη δηθεγνξηθά θαη δηθαζηηθά έμνδα θαη/ή άιια έμνδα θαη δαπάλεο.
(ζημειώνεηαι όηι δεν καθίζηαηαι ζαθέρ ηο ποζοζηό ηος επιηοκίος)
Γ. ε εηαηξεία δελ παίξλεη νπνηαδήπνηε εμαζθάιηζε απφ ηελ INTERWOOD CYPRUS
LTD ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα ελφζσ ε INTERWOOD CYPRUS LTD νθείιεη
νπνηνδήπνηε πνζφ ή επζχλεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξνο ηελ Σξάπεδα, ρσξίο
λα εμαζθαιίζεη απφ πξηλ ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Σξάπεδαο θαη αλ πάξεη ηέηνηα
εμαζθάιηζε, ην κεγαιχηεξν πνζφ γηα ην νπνίν ζα επζχλεηαη, ζα απμάλεηαη αλάινγα
κε ην πνζφ γηα ην νπνίν έρεη παξζεί ηέηνηα εμαζθάιηζε.
Γ. ε Σξάπεδα ζα έρεη γηα εμαζθάιηζε ή εγγχεζε νπνησλδήπνηε ρξεκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ πνπ νθείινληαη ζήκεξα ή δπλαηφλ λα νθείινληαλ ζην κέιινλ απφ ηελ
INTERWOOD CYPRUS LTD ζηελ Σξάπεδα ή ζ’ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκά ηεο,
Γεληθφ Γηθαίσκα Δπηζρέζεσο (General Preferential Lien) πάλσ ζε νπνηνδήπνηε πνζφ
ρξεκάησλ, δηαπξαγκαηεχζηκσλ εγγξάθσλ, ελεξγεηηθφ θάζε θχζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ
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εηαηξεία θαη πνπ πηζαλφ λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή, θχιαμε ή έιεγρν ηεο Σξάπεδαο
ή νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηφο ηεο ζ’ νπνηαδήπνηε ζηηγκή
Τν ύςνο ηεο νθεηιήο από ηελ σο άλσ εγγύεζε θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
αλέξρεηαη ζε Επξσ…………….
4. Λνηπέο ζπκβάζεηο
Παξαζέηνπκε πίλαθα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ καο πξνζθνκίζζεθαλ κε ηα βαζηθά ηνπο
ζηνηρεία θαη ελ ζπλερεία αλαιχνληαη νη βαζηθφηεξεο κεηαμχ απηψλ.
Ηκεξνκελία
ζύκβαζεο

Αληηζπκβαιιόκελνο

Αληηθείκελν ζύκβαζεο

Πνζό

Γηάξθεηα

1.105,10 επξώ (+198,93
θπα)

1/7/2004
6/6/2006
12/7/2006
23/10/2006

Leaserplan Hellas
AE
Autohellas ATEE
Autohellas ATEE
Autohellas ATEE

Μίζζσζε νρήκαηνο
Μίζζσζε νρεκάησλ
Μίζζσζε νρήκαηνο
Μίζζσζε νρήκαηνο

2/11/2006

Autohellas ATEE

Μίζζσζε νρήκαηνο

830/κήλα+θπα

8/5/2007

Autohellas ATEE

Μίζζσζε νρήκαηνο

325/κήλα+θπα

8/5/2007

Autohellas ATEE

Μίζζσζε νρήκαηνο

395/κήλα+θπα

36 κήλεο
4/9/06-3/9/09
20/10/0619/10/09
12/2/0711/2/2010
2/3/071/3/2010

23/5/2007

Leaserplan Hellas
AE

Μίζζσζε νρεκάησλ (2)

290/κήλα+θπα (έθαζην
όρεκα)

22/5/0722/5/2010

Eιβηνμ ΑΔ

Iδ. Σπκθσλεηηθό
ζπκβηβαζκνύ-Παξάδνζε
εκπνξεπκάησλ γηα
θάιπςε νθεηιήο

46082,34

11/7/2007

295/κήλα +θπα
208/κήλα+θπα

60 κήλεο

23/7/2007

Xerox Hellas ΑΔ

Μίζζσζε θσηνηππηθνύ

170/κήλα + 5,5 αλά
1000 αληίγξαθα

29/8/2007

Managers Office
Hellas Μνλ. ΔΠΔ

Δύξεζε ππαιιήινπ

1200

10/9/2007

Μειεηεηηθή
Καηαζθεπαζηηθή
Μνλ. ΔΠΔ

28/9/2007

Β. Αιεμηάδεο θαη ΣΙΑ
ΔΔ

Πώιεζε θηλεηώλ έλαληη
νθεηιήο

Vodafone

Παξνρή
ηειεπηθνηλσληαθώλ
ππεξεζ.

219,89

Αόξηζηε

Vodafone

Παξνρή
ηειεπηθνηλσληαθώλ
ππεξεζ.

691,81

Αόξηζηε

25/7/2007

25/7/2007
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2/10/2007

Ξπιεκπνξηα ΑΤΔΝΔ

Πώιεζε αγαζώλ γηα
ινγαξηαζκό ηξίηνπ

8% επί ηεο ηηκήο
πώιεζεο

15/10/2007

Autohellas ATEE

Μίζζσζε νρήκαηνο

287/κήλα+θπα

15/10/2007

Autohellas ATEE

Μίζζσζε νρήκαηνο

285/κήλα+θπα

2/1/2008

Ξπιεκπνξηα ΑΤΔΝΔ

Πώιεζε αγαζώλ γηα
ινγαξηαζκό ηξίηνπ

5% επί ηεο ηηκήο
πώιεζεο

8/1/2008

Ξπιεκπνξηθή
Έλσζηο
ΓεκεηξόπνπινοΠνιπρξνλόπνπινο
ΑΔΒΔ-Απνζεθεύζεηο

Απνζήθεπζε
εκπνξεπκάησλ,
δηαθίλεζε, θνξηώζεηοεθθνξηώζεηο

1. 0,3% επξώ
ηηκνινγηαθήο αμίαο
κέζνπ ππνινίπνπ ησλ
παξαδηδνκέλσλ γηα
αζθάιηζε, 2. 0,5 επξώ
αλά ηκ 3. 0,01 επξώ αλά
ηξέρνλ κέηξν 4. 2 επξώ
αλά θ.κ.

2/10/0731/12/08
(παξάηαζε
απηνδίθαηα
ζην ηέινο
θάζε έηνπο θαη
γηα έλα έηνο,
αλ δελ δεηεζεί
ιύζε)
25/7/0724/7/2010
11/6/0710/6/2010
2/1/0831/12/08
(παξάηαζε
απηνδίθαηα
ζην ηέινο
θάζε έηνπο θαη
γηα έλα έηνο
αλ δελ δεηεζεί
ιύζε)
1/1/0831/12/08
(παξάηαζε γηα
έλα έηνο θάζε
θνξά
απηνδίθαηα αλ
δελ δεισζεί
εγγξάθσο όηη
δελ
επηζπκείηαη ε
αλαλέσζε)

9/1/2008

EFG Αλώλπκε
Δηαηξεία
Οξγαλσηηθώλ
Σπζηεκάησλ
Μηζζνδνζίαο θαη
Σπκβνπιεπηηθώλ
Υπεξεζηώλ

Παξνρή ππεξεζηώλ
νξγάλσζεο κηζζνδνζίαο
πξνζσπηθνύ

4,5 επξώ αλά
κηζζνδνζία
εξγαδνκέλνπ κεληάησο

αόξηζηε (από
1.12.07)

16/1/2008

Data mind ΟΔ

Σπληήξεζε ινγηζκηθνύ
εθαξκνγώλ

6500

1/1/0831/12/08

29/1/2008

Alpha Tξάπεδα ΑΔ

30/1/2008

0

Αόξηζηε

Νηθόιανο Λπγλόο

Ηιεθηξνληθή θαηαβνιή
κηζζνδνζίαο
Σπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο

34000

1/2/08-31/1/09

4/2/2008

Κσλζη.
Παπαδόπνπινο

Δθρώξεζε αμίσζεο από
επηηαγή

1000

26/3/2008

Promo Solution ΔΠΔ

Καηαζθεπή πεξηπηέξνπ
ζην expo athens

22967

3/6/2008

Μειεηεηηθή
Καηαζθεπαζηηθή
Μνλ. ΔΠΔ

Σύκβαζε εξγνιαβίαοKαηαζθεπή απνζήθεο

867500

Δπάγγεινο Γηέλλεο

Μειέηε γηα αλαλέσζε
πηζη/θώλ

1100 +θπα

1/4/2008
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Σρεδηαζκόο επέλδπζεοκειέηε βησζηκόηεηαο,
εθπόλεζε ππνβνιή
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο
θαη ηερληθή ππνζηήξημε
αμηνιόγεζεο, δηαρείξηζε
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ

5000 +θπα, 11000
+θπα, 1% ζηνλ ηειηθά
πινπ. Πξνϋπνινγηζκό
(αθαηξνπκέλσλ ησλ
πξνεγνπκέλσλ 16.000)

Σύκθσλα κε
ηελ εηαηξία ε
ζύκβαζε απηή
δελ είλαη ζε
ηζρύ πιεόλ
από ην
Σεπηέκβξην
ηνπ 2008.

2/4/2008

Ξπιεκπνξηθή
Έλσζηο
ΓεκεηξόπνπινοΠνιπρξνλόπνπινο
ΑΔΒΔ-Απνζεθεύζεηο

Απνζήθεπζε
εκπνξεπκάησλ,
δηαθίλεζε, θνξηώζεηοεθθνξηώζεηο
αληηθαηάζηαζε ηεο από
8.1.08)

1. 0,3% επξώ
ηηκνινγηαθήο αμίαο
κέζνπ ππνινίπνπ ησλ
παξαδηδνκέλσλ (γηα
αζθάιηζε), 2. 0,8 επξώ
αλά θκ
παξαιακβαλόκελεο
μπιείαο 3. 1 επξώ αλά
θκ θνξησζείζεο
μπιείαο, 0,20 επξώ γηα
θάζε θκ παξακέλνπζαο
μπιείαο 4. 0,30 επξώ γηα
θάζε ηξέρνλ κέηξν
παξαιακβαλόκελεο
πνζόηεηαο, 0,40 επξώ
γηα θάζε ηξέρνλ κ.
θνξησζείζεο
πνζόηεηαο, 0,05 επξώ
γηα θάζε ηξ. κ.
παξακέλνπζαο

1/1/0831/12/08
(παξάηαζε γηα
έλα έηνο θάζε
θνξά
απηνδίθαηα αλ
δελ δεισζεί
εγγξάθσο όηη
δελ
επηζπκείηαη ε
αλαλέσζε)

18/6/2008

Autohellas ATEE
Hertz

Μίζζσζε νρεκάησλ (5)

290 +θπα/κήλα

1/4/2008

ΠΛΔΓΜΑ ΑΔ

290 +θπα/κήλα

1.27/2/0826/2/11
2. 26/2/0825/2/11
3.27/2/0826/2/11
4. 27/2/0826/2/11
5. 3/3/082/3/11

9103,50 επξώ (ζπλνι
.πνζό επηδόηεζεο)

1/10/0830/9/10

150000

2/10/08-2/4/09

290 +θπα/κήλα
290 +θπα/κήλα
290 +θπα/κήλα

1/10/2008

Vodafone ΑΔ

Aλαλέσζε εηαηξηθώλ
ζπλδέζεσλ-επηδόηεζε
αγνξάο ζπζθεπώλ

2/10/2008

Tξάπεδα Πεηξαηώο

Υπεξεζίεο ρξεκαηννηθνλ.
Σπκβνύινπ

1/11/2008

Vodafone

Αλαλέσζε εηαηξ. Σπλδέθπησζε

1/11/081/11/09

2/11/2008

Safemed Κέληξν
πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηεο
εξγαζίαο επεΔμσηεξηθέο
ππεξεζίεο
πξόιεςεο θαη
πξνζηαζίαο-ΔΞΥΠΠ

Υπεξεζίεο ηαηξνύ
εξγαζίαο θαη ηερληθνύ
αζθαιείαο

2/11/081/11/09
(απηόκαηε
παξάηαζε αλ
δελ ππάξμεη
έγγξαθε
εηδνπνίεζε
γηα ην
αληίζεην)
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2008 γηα παξ.
ππεξεζηώλ ηαηξνύ
εξγαζίαο (75 σξώλ)
+θπα, 1854 γηα ππεξ.
Τερλ. Αζθ. (75 σξώλ)
+θπα
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7/1/2009

Datamind Γ.
Αιεμαλδξάηνο Π.
Τδηόιηαο-Φ.
Καξειηώηεο ΟΔ

Σπληήξεζε ινγηζκηθνύ
Δθαξκνγώλ «Δξκήο»

6500

1/1/09-31/12/09

2/2/2009

Νηθόιανο Λπγλόο
ηνπ Πνιπδώξνπ

Σπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο

20.000

1/2/200931/1/2010

α. πκβάζεηο κε ηελ αλώλπκε εηαηξεία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.»:
Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηηο θάησζη ζπκβάζεηο κε ηελ αλσηέξσ εηαηξεία:
Α. Σελ απφ 2.10.07 ζχκβαζε πψιεζεο εκπνξεπκάησλ επί πξνκεζεία, δηαξθείαο έσο
31.12.08 (κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα έλα ρξφλν ζην ηέινο θάζε έηνπο, εθφζνλ δελ
έρεη δεηεζεί ε ιχζε ή παχζε ηζρχνο ηεο), κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε λα πσιεί ε
«Ξπιεκπνξία ΑΣΔΝΔ» έλαληη πξνκήζεηαο νπνηαδήπνηε απφ ηα εκπνξεχκαηα πνπ
εκπνξεχεηαη ε Ηληεξγνπλη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ σο ηξίηεο. Ζ
πξνκήζεηα νξηδεηαη ζε πνζνζηφ 8% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ
ηελ Ξπιεκπνξία γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ίληεξγνπλη. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη θαηφπηλ
θνηλνπνηήζεσο εγγξάθνπ θαηαγγειίαο, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα επέξρνληαη 3
κήλεο κεηά ηελ άλσ θνηλνπνίεζε.
Β. Σελ απφ 2.1.08 ζχκβαζε πψιεζεο εκπνξεπκάησλ επί πξνκεζεία, δηαξθείαο έσο
31.12.08 (κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα έλα ρξφλν ζην ηέινο θάζε έηνπο, εθφζνλ δελ
έρεη δεηεζεί ε ιχζε ή παχζε ηζρχνο ηεο), κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε λα πσιεί ε
«Ξπιεκπνξία ΑΣΔΝΔ» έλαληη πξνκήζεηαο νπνηαδήπνηε απφ ηα εκπνξεχκαηα πνπ
εκπνξεχεηαη ε Ηληεξγνπλη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ηληεξγνπλη ΑΔ σο ηξίηεο. Ζ
πξνκήζεηα νξηδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ
ηελ Ξπιεκπνξία γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ίληεξγνπλη. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη θαηφπηλ
θνηλνπνηήζεσο εγγξάθνπ θαηαγγειίαο, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα επέξρνληαη 3
κήλεο κεηά ηελ άλσ θνηλνπνίεζε.
Σεκεηώλνπκε όηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηώο όηη ε δεύηεξε ζύκβαζε ππεγξάθε πξνο
αληηθαηάζηαζε ηεο πξώηεο. Από ηελ εηαηξία καο δειώζεθε σζηόζν πσο πξάγκαηη ε
δεύηεξε ζύκβαζε ππεγξάθε πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο πξώηεο.
β. ύκβαζε εξγνιαβίαο κε ηελ εηαηξεία Μειεηεηηθή Καηαζθεπαζηηθή
Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ
Σελ απφ 3.6.2008 ζχκβαζε εξγνιαβίαο κε ηελ νπνία ε εηαηξεία αλέζεζε ζηελ
«Μειεηεηηθή Καηαζθεπαζηηθή Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ» ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο
απνζήθεο απφ μχιηλα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, ήηνη ηελ θαηαζθεπή ηεο
ζεκειίσζεο, ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ μχιηλνπ θηηξίνπ,
ηελ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ
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θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ καδί κε ηελ δηάζηξσζή ηνπ κε άζθαιην, κε ζπλνιηθφ ηίκεκα
867.500 επξψ, θαηαβιεηέν σο εμήο: α. 20% σο πξνθαηαβνιή κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, β. 10% κε ηελ έθδνζε ηεο νηθ. Άδεηαο, γ. 20% κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζθπξνδέηεζεο ηνπ θηηξίνπ, ηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ηεο απνζήθεο
θαη ησλ ελ γέλεη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ δ. 15% κε ηελ πιήξε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ
θηηξίνπ, ηελ επηθάιπςε απηνχ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα ε. 20% κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ηνπ
νκβξίσλ πδάησλ, ζη. 10% κε ηελ νξηζηηθή ηερληθή παξαιαβή ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία
νξίζηεθε λα γίλεη 2 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο δ. 5% κε ηελ
έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ππξνζβεζηηθήο θαη ηελ ιήςε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηεο απνζήθεο. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ νξίζζεθε ε 30.6.08, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα είρε εθδνζεί έσο ηφηε ε νηθνδνκηθή άδεηα θαη σο ρξφλνο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άλσ άδεηαο.
χκθσλα σζηφζν κε πιεξνθφξεζε απφ ηελ εηαηξία κέρξη ζηηγκήο έρεη εθδνζεί κφλν
ε νηθνδνκηθή άδεηα θαη δελ ππάξρνπλ ζρέδηα γηα άκεζε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV
ΤΜΒΑΔΗ ΜΔΣΟΥΧΝ
Γελ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζπκβάζεηο ζπλαθζείζεο κεηαμχ ησλ
κεηφρσλ ξπζκίδνπζεο ηηο ζρέζεηο ηνπο ή πξνβιέπνπζεο δηθαηψκαηα ή/θαη
ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ έλαληη ηεο εηαηξείαο θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ην θαηαζηαηηθφ.
Καηά δήισζε ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V
ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ
1. Ζ Δηαηξεία έζεζε ππφςηλ καο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ην νπνίν
απαζρνιείηαη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ηεο, νη νπνίεο (θαηαζηάζεηο) θέξνπλ ζεψξεζε
(Ννέκβξηνο 2008) απφ ηελ ηνπηθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, νη δε
πκβάζεηο Δξγαζίαο πνπ ππνγξάθεη κε ην πξνζσπηθφ ηεο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ,
πεξηέρνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ π.δ.
156/94. Γχν εξγαδφκελεο απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο.
1.01. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε
Δηαηξεία απαζρνιεί ζπλνιηθά, ήηνη θαη ζηηο ηξεηο εθκεηαιιεχζεηο ηεο, πξνζσπηθφ 55
αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο νη
νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε Μάλδξα θαη ζηνλ Πεηξαηά θαη ηνπ ηερληθνχ
αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε
Θεζζαινλίθε. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Δξγαζίαο θαη δελ
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ππνρξενχηαη πξνο ηνχην, εθφζνλ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κηθξφηεξν ησλ 70 αηφκσλ
(ΝΓ 3789/1957) .
1.02. Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηελ απφ 2.11.2008 ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ
εηήζηαο δηάξθεηαο, κε πξφβιεςε απηφκαηεο αλαλέσζεο εθφζνλ δελ ππάξμεη έγγξαθε
εηδνπνίεζε γηα ην αληίζεην, κε ηελ εηαηξεία SAFEMED ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΔ – ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ – ΔΞΤΠΠ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξνχ
εξγαζίαο θαη ηερληθνχ αζθαιείαο. Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί ζπλνιηθά γηα ηηο σο
άλσ ππεξεζίεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.862 Δπξψ πξν ΦΠΑ.
1.03. Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηα εμήο Οκαδηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα κε ηα
νπνία έρεη αζθαιίζεη εξγαδνκέλνπο κε ηελ αλψλπκε Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ κε
ηελ επσλπκία Commercial Value :
(1) Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην, ππ’ αξηζ. 06-100067-00 εηήζηαο δηάξθεηαο,
γηα 9 ππαιιήινπο.
Ζ Δηαηξεία καο ελεκέξσζε φηη απηφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αθνξά πξφγξακκα
ζπληαμηνδφηεζεο. Γελ έρνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβψο
θαιχπηεηαη.
Μηθηά αζθάιηζηξα 484,02.
(2) Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην, ππ’ αξηζ. 06-100066-00 εηήζηαο δηάξθεηαο
θαη πξφζζεηε πξάμε ππ’ αξηζ. Π 016797 γηα 38 ππαιιήινπο (έρεη πξνζθνκηζζεί θαη
θαηάινγνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ππαιιήισλ). Σν ζπκβφιαην θαιχπηεη αζθαιηδφκελα
θεθάιαηα δσήο πνζνχ 115.500 θαη αζθαιηζηηθά θεθάιαηα αηπρεκάησλ 510.000.
Μηθηά αζθάιηζηξα Δπξψ 4.939,39.
1.04. Καηά δήισζε ηεο Δηαηξείαο δελ εθθξεκεί δηθαζηηθή απφθαζε πνπ λα
αθνξά εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, θαηά δήισζε ηεο Δηαηξείαο δελ πξνβιέπνληαη
bonus ή εηδηθά θίλεηξα γηα ηνπο ππαιιήινπο απηήο.
1.05. Ζ Δηαηξεία εθπιεξψλεη θαλνληθά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ην Η.Κ.Α. θαη είλαη
ελήκεξε πξνο απηφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφ 9.1.2009 βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνία ηζρχεη κέρξη 9.1.2010.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ
Σέζεθε ππφςε καο ε απφ 6.4.2009 επηζηνιή ηνπ θ. Γεσξγίνπ Πεξάθε, λνκηθνχ
ζπκβνχινπ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο, ην νπνίν
παξαηίζεηαη απηνχζην θάησζη, νη εθθξεκείο θαη κε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο έρνπλ σο
εμήο:
«> Παξαζθεπάο Αγαπεηφο (πεξηνρή Φσθίδαο): α) απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα χςνπο
28.880,70 επξψ. Έρεη εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ ε ππ αξ. 29/2008 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο β) απαίηεζε 8.500,00 επξψ πξνεξρφκελε απφ κία επηηαγή
γηα ηελ νπνία έρεη αζθεζεί ε απφ 4-12-2007 κήλπζε θαη επίζεο έρεη εθδνζεί ε
ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ακθίζζεο απφ ηνλ δηθεγφξν Άκθηζζαο
πχξν Κνινβαηηαλφ πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε ζχκθσλα κε ελεκέξσζε ηνπ νπνίνπ
ν νθεηιέηεο πξφθεηηαη λα αξρίζεη ηκεκαηηθψο θαη κε δηαθαλνληζκφ λα θαηαβάιιεη ην
ρξένο ηνπ.
2> «ΓΔΧΡΓΗΟ Π. ΠΔΣΡΑ θαη ηα ΟΔ» απαίηεζε απφ επηηαγή χςνπο 3.787,00
επξψ γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε ππ αξ. 44024/2007 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ
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Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ θαζψο επίζεο έρεη αζθεζεί θαη ε απφ 4-12-2007 κήλπζε ε
νπνία αθφκα δελ έρεη ζπδεηεζεί. Ο νθεηιέηεο πξφθεηηαη λα αξρίζεη ηκεκαηηθψο θαη
κε δηαθαλνληζκφ λα θαηαβάιιεη ην ρξένο ηνπ.
3> Παλαγηψηεο Σξηαληάθπιινπ (Υαιθίδα Δπβνίαο): α) απαίηεζε απφ δχν επηηαγέο
ζπλνιηθνχ χςνπο 13.500,00 επξψ γηα ηελ νπνία έρεη αζθεζεί ε απφ 18-5-2007
κήλπζε ζην Πιεκκειεηνδηθείν Υαιθίδαο θαη έρεη επίζεο εθδνζεί θαη ε ππ αξ.
54/2007 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ηζηηαίαο θαη β) απαίηεζε απφ κία
επηηαγή 6.666,00 επξψ γηα ηελ νπνία έρεη αζθεζεί ε απφ 18-7-2007 κήλπζε ζην
Πιεκκειεηνδηθείν Υαιθίδαο θαη έρεη επίζεο εθδνζεί θαη ε ππ αξ. 305/2007 δηαηαγή
πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. Οη κελχζεηο ιφγσ αλαβνιψλ
δελ έρνπλ αθφκα εθδηθαζζεί. Ζ δηθεγφξνο Υαιθίδαο Γηακαληνχια Κνπθνπβάνπ
ρεηξίδεηαη ηελ φιε ππφζεζε θαη ζχκθσλα κε ελεκέξσζε ηεο ν νθεηιέηεο πξφθεηηαη λα
αξρίζεη ηκεκαηηθψο θαη κε δηαθαλνληζκφ λα θαηαβάιιεη ην ρξένο ηνπ.
4> «Αθνί Οπξνιίδε ΟΔ» θαη Φσηεηλή Γαξαηδή (έξξεο-Καβάια) απαίηεζε απφ
επηηαγή χςνπο 4.450,00 εθδφζεσο Φσηεηλήο Γαξαηδή πνπ ηε κεηαβίβαζε ζηελ
πειάηηζζα καο «Αθνί Οπξνιίδε ΟΔ», θαη γηα ηελ νπνία έρεη αζθεζεί ε απφ 18-72007 κήλπζε (θαηά ηεο εθδφηξηαο Φσηεηλήο Γαξαηδή) θαη επίζεο έρεη εθδνζεί θαη ε
ππ αξ. 363/2007 ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καβάιαο απφ ηνλ
δηθεγφξν Καβάιαο Αλαζηάζην Κντκηδίδε ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε.
Γπλάκεη ηεο αλσηέξσ δηαηαγήο πιεξσκήο έρεη ήδε επηζπεπζζεί αλαγθαζηηθή
εθηέιεζε θαηά αθηλήηνπ ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ηεο «Αθνί Οπξνιίδε ΟΔ» θαη έρεη
νξηζζεί εκέξα πιεηζηεξηαζκνχ ε 18-3-2009.
5> Παλαγηψηεο Μνξθνγέλλεο (πάξηε): αξρηθή απαίηεζε απφ ηξείο επηηαγέο
ζπλνιηθνχ πνζνχ 23.800, 00 επξψ γηα ηηο νπνίεο έρεη αζθεζεί ε απφ 18-7-2007
κήλπζε θαζψο επίζεο έρεη εθδνζεί απφ ην Πξσηνδηθείν πάξηεο ε ππ αξ. 68/2007
δηαηαγή πιεξσκήο απφ ηνλ δηθεγφξν πάξηεο Ησάλλε Καιεκέξε, ν νπνίνο θαη
ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε. ε αθίλεην ηνπ νθεηιέηε έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε δπλάκεη
ηεο αλσηέξσ δηαηαγήο πιεξσκήο θαη επίθεηηαη πιεηζηεξηαζκφο. Έλαληη ηνπ
νθεηιφκελνπ πνζνχ έρεη θαηαβάιεη ν νθεηιέηεο 7.498,80 επξψ θαη αλακέλεηαη
νινζρεξήο εμφθιεζε.
6> «ΒΑΗΛΖ ΑΛΔΞΗΑΓΖ θαη ηα ΔΔ»: απαίηεζε απφ επηηαγέο αθάιππηεο χςνπο
156.000,00 επξψ. Έρεη εθδνζεί ηφζνλ ελαληίνλ ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο φζνλ θαη
ελαληίνλ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο θαη εθπξνζψπνπ ηεο Βαζηιείνπ Αιεμηάδε ε ππ αξ.
1481/2006 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαζψο επίζεο θαηά ηνπ
Βαζηιείνπ Αιεμηάδε (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο δηαρεηξηζηήο θαη ππνγξάςαο ηηο
αλσηέξσ επηηαγέο).
Δλαληίνλ ηνπ εθδφηε ηεο αλσηέξσ επηηαγήο Βαζηιείνπ Αιεμηάδε είρε αζθεζεί ε απφ
31-1-2006 κήλπζε ε νπνία κεηά απφ ζπλερείο αλαβνιέο ζπδεηήζεθε ηειηθά ζηηο 1710-2008 θαη ην Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηνλ νθεηιέηε καο θαη εθδφηε ησλ αλσηέξσ
αθάιππησλ επηηαγψλ ν νπνίνο θαη άζθεζε έθεζε ηεο νπνίαο εθθξεκεί ν
πξνζδηνξηζκφο.
ηνλ θνλ Αιεμηάδε αλήθεη ην 33% ελφο νηθνπέδνπ (3.650 η.κ.) ζηελ Παξνηθία
Πάξνπ θαζψο επίζεο θαη ην 1/3 εμ αδηαηξέηνπ ελφο νηθνπέδνπ (πεξίπνπ 6
ζηξεκκάησλ) ζηελ Δξκηφλε. Απφ ηα αλσηέξσ δχν αθίλεηα απηφ πνπ αμίδεη είλαη ηεο
Πάξνπ. Δπί ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ ηνπ ηνχ θηήκαηνο ζηελ Πάξν εγγξάςακε ην
θαινθαίξη ηνπ 2006 πξνζεκείσζε ππνζήθεο πξνο δηαζθάιηζε ηεο απαηηήζεσο καο.
Σν αθίλεην είλαη εληφο δψλεο νηθηζκνχ θαη έρεη αμία. Λφγσ ησλ αλσηέξσ έρνπκε
βάζηκεο ειπίδεο φηη ε απαίηεζε καο ζα εμνθιεζεί.
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7> Γεψξγηνο Βεδνχξαο (Βφινο) Έρνπκε απαηηήζεηο: α> χςνπο 3.000,00 επξψ
πξνεξρφκελε απφ επηηαγή εθδφζεσο «Κ. Κνπηξηαλνχ θαη ηα ΔΔ» εθδνζείζα εηο
δηαηαγήλ εκνχ ηνπ ηδίνπ θαη κεηαβηβαζζείζα δη’ νπηζζνγξαθήζεσο ζηνλ πειάηε καο
Γεψξγην Βεδνχξα ηελ νπνία επηηαγή καο ηελ κεηαβίβαζε δη’ νπηζζνγξαθήζεσο ν
Γεψξγηνο Βεδνχξαο. Καηά ηεο «Κ. Κνπηξηαλνχ θαη ηα ΔΔ» θαη ηνπ Γεσξγίνπ
Βεδνχξα γηα ηελ αλσηέξσ αηηία (θαη σο νπηζζνγξάθνπ) έρεη εθδνζεί δηαηαγή
πιεξσκήο απφ ην Δηξελνδηθείν Βφινπ απφ ηνλ ζπλεξγάηε καο δηθεγφξν Βφινπ θν
Βαζίιεην Νηδάκε ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ φιε ππφζεζε. Δπίζεο δπλάκεη ηεο
αλσηέξσ επηηαγήο έρεη αζθεζεί ε ζρεηηθή (απφ 8-11-2006)
κήλπζε θαηά ηεο
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εθδφηξηαο «Κ. Κνπηξηαλνχ θαη ηα ΔΔ» Καζζηαλήο
Κνπηξηαλνχ ε νπνία εθδηθάζζεθε ζηηο 16-4-2008 θαη θαηεδηθάζζε ε θα Κνπηξηαλνχ
ζε ηξείο κήλεο θπιάθηζε. Ζ Καζζηαλή Κνπηξηαλνχ (φπσο καο ελεκεξψλεη ν
δηθεγφξνο Βφινπ Β. Νηδάκεο) ζα αξρίζεη ηκεκαηηθψο θαη κε δηαθαλνληζκφ λα
θαηαβάιιεη ην ρξένο ηεο ππφ ην «θφβν» ηεο εθθξεκνχζεο εθεηεηαθήο πνηληθήο δίθεο.
β> Δπίζεο απφ ηνλ Γεψξγην Βεδνχξα έρνπκε απαίηεζε χςνπο 9.488,26 επξψ
πξνεξρφκελε απφ αλνηθηφ ινγαξηαζκφ-ηηκνιφγηα γηα ηελ νπνία απαίηεζε έρεη
εθδνζεί ε ππ αξ. 2391/2006 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείν Πεηξαηψο. Ο
νθεηιέηεο (φπσο καο ελεκεξψλεη ν δηθεγφξνο Βφινπ Β. Νηδάκεο πνπ έρεη άκεζε
επαθή καδί ηνπ) πξνηίζεηαη λα
αξρίζεη ηκεκαηηθψο θαη κε δηαθαλνληζκφ λα
θαηαβάιιεη ην ρξένο ηνπ.
8> «ΚΧΝ/ΝΟ ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ θαη ηα ΟΔ» (Θεζζαινλίθε): Έρνπκε απαίηεζε
χςνπο 21.266,60 επξψ πξνεξρφκελε απφ αλνηθηφ ινγαξηαζκφ-ηηκνιφγηα γηα ηελ
νπνία εμεδφζε ε ππ αξ. 399/2007 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο.
ηηο 2-7-2007 ν νθεηιέηεο καο θαηέβαιε έλαληη ηνπ αλσηέξσ ρξένπο ηνπ ην πνζφ ησλ
5.000,00 επξψ απνκέλνληνο νχησ ππνινίπνπ εθ 16.266,60 επξψ ηα νπνία θαη
αλακέλνληαη.
9> Παληειήο φθεο. Έρνπκε απαίηεζε χςνπο 2.879,28 επξψ πξνεξρφκελε απφ
αλνηθηφ ινγαξηαζκφ-ηηκνιφγηα γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 784/2007 δηαηαγή
πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πεηξαηψο. Ο νθεηιέηεο αληηκεησπίδεη πξνζσξηλή
νηθνλνκηθή δπζθνιία αιιά καο έρεη ππνζρεζεί φηη ζα θαηαβάιιεη ηκεκαηηθψο θαη κε
δηαθαλνληζκφ.
10> ηέξγηνο Μπνπζβάξνο (Θεζζαινλίθε): Έρνπκε απαίηεζε χςνπο 47.808,76 επξψ
πξνεξρφκελε απφ αλνηθηφ ινγαξηαζκφ-ηηκνιφγηα γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε ππ αξ.
400/2007 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο. ηηο 22-5-2007 ν
νθεηιέηεο θαηέβαιε ζε κεηξεηά ην πνζφ ησλ 15.000,00 επξψ απνκέλνληνο νχησ
ππνινίπνπ εθ 32.808,76 επξψ ηα νπνία θαη αλακέλνληαη
11> «ΑΡΑΝΣΟ ΜΑΝΓΡΧΕΟ θαη ηα ΟΔ»: Αξρηθή απαίηεζε χςνπο 6.000,00
επξψ απφ επηηαγή εθδφζεσο Μεξζίλεο Μαλδξψδνπ εθδνζείζα εηο δηαηαγήλ ηεο
αλσηέξσ νκνξξχζκνπ εηαηξείαο. Έρεη εθδνζεί ε ππ αξ. 26536/2008
δηαηαγή
πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα κέιε ηεο
αλσηέξσ νκνξξχζκνπ εηαηξείαο ήηνη αξάληε Μαλδξψδν θαη Ζιία Λνγγίηε. Ζ
νθεηιέηξηα έρεη θαηαβάιιεη κέρξη ζήκεξα 2.000,00 επξψ απνκέλνληνο ππνινίπνπ
θεθαιαίνπ 4.000,00 επξψ ηα νπνία θαη αλακέλνληαη.
12> ΣΡΟΜΠΟΤΚΖ (Άξηα): Απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα (αλνηθηφ ινγαξηαζκφ) πνζνχ
105.308,80 επξψ γηα ηα νπνία αλακέλεηαη απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Άξηαο (ε απφ 14-11-2007 ζρεηηθή αγσγή εθδηθάζηεθε, κεηά απφ κία αλαβνιή πνπ
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έιαβε, ζηηο 12-12-2008). Δπίζεο απαίηεζε χςνπο 13.500,00 επξψ απφ επηηαγέο
δπλάκεη ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε ππ αξ. 48/2002 δηαηαγή Πιεξσκήο ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Άξηαο. Πξνο εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ καο έρεη ήδε απφ ηηο
17.9.2002 εγγξαθεί ζε αθίλεην ηεο νθεηιέηξηαο ζπλαηλεηηθή πξνζεκείσζε πνζνχ
117.338,11 επξψ. Δπίζεο δπλάκεη ηεο αλσηέξσ ππ αξ. 48/2002 δηαηαγήο πιεξσκήο
ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Άξηαο έρεη επηβιεζεί ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε επί
ελφο αθηλήηνπ ηεο νθεηιέηξηαο πνπ βξίζθεηαη ζην Γήκν Φηινζέεο Άξηαο. Υεηξηζηήο
δηθεγφξνο γηα φια ηα αλσηέξσ ν δηθεγφξνο Άξηαο Δπάγγεινο αθέιηνο. Λφγσ ησλ
αλσηέξσ έρνπκε βάζηκεο ειπίδεο φηη ε απαίηεζε καο ζα εμνθιεζεί.
13> ΥΡΖΣΟ ΣΔΦΣΖ (Βέξνηα): α} αξρηθή απαίηεζε απφ έλα ηηκνιφγην χςνπο
8.571,97 επξψ δπλάκεη ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε ππ αξ. 209/2006 δηαηαγή πιεξσκήο
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ. Παξ φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηε γλσζηή θαζπζηέξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ αλακέλνπκε θαη ειπίδνπκε φηη ζα εμνθιεζνχκε θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη
ζρεδφλ ρξνληθά ηαπηφρξνλε απαίηεζε καο απφ επηηαγή χςνπο 5.164,37 επξψ
εμνθιήζεθε απφ ηνλ ελ ιφγσ νθεηιέηε.
14> «ΠΑΗΝΓΟΤΝΣ ΔΠΔ»: Απαίηεζε απφ 6 επηηαγέο ζπλνιηθνχ πνζνχ 30.130,00
επξψ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ε ππ αξ. 735/2009 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο ζηξεθφκελε θαη θαηά ηεο νθεηιέηξηαο εηαηξείαο αιιά θαη
θαηά ηνπ Αζηέξηνπ Υαξηζηνχ (νπηζζνγξάθνπ). Δπίζεο θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ θαη
δηαρεηξηζηή ηεο «ΠΑΗΝΓΟΤΝΣ ΔΠΔ» Ησάλλε Σπξθαιάθνπ (σο ππνγξάθνληνο ηηο
αλσηέξσ επηηαγέο) έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 6-5-2009 ζρεηηθή κήλπζε (δελ έρεη
ζπδεηεζεί αθφκα).
15> ΟΦΗΑ ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ: Απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα ζπλνιηθνχ πνζνχ
38.900,00 επξψ. Έλαληη ηεο απαίηεζεο απηήο είραλ δνζεί 4 επηηαγέο εθδφζεσο
νθίαο ηδεξνπνχινπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 28.034,59 επξψ. Έρνπλ αζθεζεί δη εκνχ νη
απφ 11-3-2009 θαη 23-3-2009 κελχζεηο (δελ έρνπλ ζπδεηεζεί αθφκα) θαηά ηεο
νθεηιέηξηαο γηα ηηο επηηαγέο θαζψο επίζεο έρεη εθδνζεί ελαληίνλ ηεο θαη ε 6938/2009
δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (γηα ηηο επηηαγέο). Γηα ην ππφινηπν (εθ
ησλ ηηκνινγίσλ) πνζφ ησλ 10.866,01 επξψ (38.900,60 κείνλ 28.034,59 επξψ) έρεη
εθδνζεί ε ππ αξ. 506/2009 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πεηξαηψο.
16> «ΣΑΞΔΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ θαη ΗΑ ΔΔ»: Απαίηεζε απφ 2 επηηαγέο ζπλνιηθνχ
πνζνχ 20.000,00 επξψ έλαληη ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 7.081,15 επξψ. Γηα ην
ππφινηπν πνζφ ήηνη απηφ ησλ 12.918,85 επξψ έρεη εθδνζεί ε ππ αξ. 9918/2009
δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαζψο επίζεο θαηά ηνπ ππνγξάθνληνο
ηηο επηηαγέο Ησάλλε Σαμείδε (σο εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο) έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε
απφ 12-5-2009 ζρεηηθή κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα).
17> «ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ θαη ηα ΟΔ» (ΠΑΣΡΑ): Απαίηεζε απφ
ηηκνιφγηα ζπλνιηθνχ χςνπο 48.829,53 επξψ έλαληη ησλ νπνίσλ είρε δνζεί κία επηηαγή
(εθδφζεσο ηεο νθεηιέηξηαο) πνζνχ 5.500,00 επξψ. Γηα ηελ ελ ιφγσ επηηαγή έρεη
αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 23-3-2009 ζρεηηθή κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαηά
ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο Νηθνιάνπ Απνζηνιφπνπινπ (ππνγξάθνληνο ηελ
επηηαγή) θαζψο επίζεο έρεη εθδνζεί ην 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο (γηα ηελ
επηηαγή) δηά ηεο δηθεγφξνπ καο ζηελ Πάηξα Διέλεο Βαξέηζε (ε νπνία θαη ρεηξίδεηαη
ηελ φιε ππφζεζε). Γηα ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ηα ηηκνιφγηα ήηνη γηα ην πνζφ
ησλ 43.329,53 επξψ (48.829,53 κείνλ 5.500,00) έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 499/2009
δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο.
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18> ΘΔΟΥΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Απαίηεζε απφ κία επηηαγή χςνπο
55.000,00 επξψ γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ε ζρεηηθή
δηαηαγή πιεξσκήο απφ ηνλ δηθεγφξν καο ζηελ Θεζζαινλίθε Γεψξγην Υαηδεκηκίθν
(ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ φιε ππφζεζε).
19> ΠΔΣΡΟ ΓΖΜΟΤ (ΒΔΡΟΗΑ): Απαίηεζε απφ 5 επηηαγέο ζπλνιηθνχ πνζνχ
60.250,00 επξψ εθ ησλ νπνίσλ δχν εθδφζεσο ηνπ ίδηνπ ηνπ νθεηιέηε Πέηξνπ Γήκνπ
θαη ηηο ππφινηπεο καο ηηο κεηαβίβαζε ν νθεηιέηεο. πγθεθξηκέλα: α> δχν επηηαγέο
ζπλνιηθνχ πνζνχ 20.000,00 επξψ εθδφζεσο Πέηξνπ Γήκνπ (Βέξνηα) γηα ηηο νπνίεο
έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 23-3-2009 ζρεηηθή κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα)
θαζψο επίζεο θαη έρεη εθδνζεί ην 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο ζηελ Βέξνηα
δηά ηνπ εθεί δηθεγφξνπ καο Φψηε Καξαβαζίιε (ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ φιε
ππφζεζε) β> Μία επηηαγή εθδφζεσο Δπζχκηνπ Γαηηαλίδε (Βέξνηα) πνζνχ 12000,00
εθδνζείζα εηο δηαηαγήλ Πέηξνπ Γήκνπ θαη κεηαβηβαζζείζα ππ απηνχ ζηελ εηαηξεία
καο γηα ηελ νπνία επηηαγή έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 11-3-2009 ζρεηηθή κήλπζε (δελ
έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαηά ηνπ εθδφηε ηεο Γαηηαλίδε θαζψο επίζεο θαη έρεη εθδνζεί
ην 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο θαηά ηνπ Γαηηαλίδε θαη ηνπ Πέηξνπ Γήκνπ
δηά ηνπ δηθεγφξνπ καο ζηελ Βέξνηα Φψηε Καξαβαζίιε (ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ
φιε ππφζεζε) γ> Μία επηηαγή εθδφζεσο Μηράιε Κσλζηαληφπνπινπ (Βέξνηα) πνζνχ
14.000,00 εθδνζείζα εηο δηαηαγήλ Πέηξνπ Γήκνπ θαη κεηαβηβαζζείζα ππ απηνχ ζηελ
εηαηξεία καο γηα ηελ νπνία επηηαγή έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 6-5-2009 ζρεηηθή
κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαηά ηνπ εθδφηε ηεο Μηράιε Κσλζηαληφπνπινπ
θαζψο επίζεο θαη έρεη εθδνζεί ην 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο θαηά ηνπ
Μηράιε Κσλζηαληφπνπινπ θαη ηνπ Πέηξνπ Γήκνπ δηά ηνπ δηθεγφξνπ καο ζηελ
Βέξνηα Φψηε Καξαβαζίιε (ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ φιε ππφζεζε) θαη
δ> Μία επηηαγή εθδφζεσο Παληειεήκνλα Γεκεηξηάδε (Θεζζαινλίθε) πνζνχ
14.250,00 εθδνζείζα εηο δηαηαγήλ Πέηξνπ Γήκνπ θαη κεηαβηβαζζείζα ππ απηνχ ζηελ
εηαηξεία καο γηα ηελ νπνία επηηαγή έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 11/3/2009 ζρεηηθή
κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαηά ηνπ εθδφηε ηεο Παληειεήκνλα Γεκεηξηάδε
θαζψο επίζεο θαη έρεη εθδνζεί ην 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο θαηά ηνπ
Παληειεήκνλα Γεκεηξηάδε θαη ηνπ Πέηξνπ Γήκνπ δηά ηνπ δηθεγφξνπ καο ζηελ
Θεζζαινλίθε Γεσξγίνπ Υαηδεκηκίθνπ.
20> «Ν. ΔΛΔΚΗΓΟΤ – . ΔΛΔΚΗΓΖ ΑΔ» (ΔΞΤΠΛΟ ΑΔ) (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ):
Απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα ζπλνιηθνχ πνζνχ 112.857,80 επξψ έλαληη ησλ νπνίσλ είραλ
δνζεί πέληε επηηαγέο (εθδφζεσο ηεο νθεηιέηξηαο) ζπλνιηθνχ πνζνχ 63.000,00 επξψ.
Έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 23-3-2009 κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαηά ηνπ
εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο Γεκεηξίνπ Διεθίδε (σο ππνγξάθνληνο ηηο επηηαγέο)
θαζψο επίζεο έρεη εθδνζεί ην 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο θαηά ηεο
νθεηιέηξηαο (γηα ηηο επηηαγέο) δηά ηνπ δηθεγφξνπ καο ζηελ Θεζζαινληθή Γεσξγίνπ
Υαηδεκηκίθνπ (ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ φιε ππφζεζε). Γηα ην ππφινηπν ηεο εθ
ηηκνινγίσλ νθεηιή ήηνη γηα ηηο 49.857,87 επξψ (112.857,87 κείνλ 63.000,00) έρνπλ
εθδνζεί νη ππ αξ. 498/2009 θαη 1406/2009 δηαηαγέο πιεξσκήο ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Πεηξαηά.
21> «ΛΗΓΚΑΠΟΛ ΑΔ» (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα ζπλνιηθνχ
πνζνχ 12.660,89 επξψ έλαληη ησλ νπνίσλ είρε δνζεί κία επηηαγή (εθδφζεσο ηεο
νθεηιέηξηαο) πνζνχ 10.000,00 επξψ. Έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 23-3-2009 κήλπζε
(δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο αββα Διεθίδε (σο
ππνγξάθνληνο ηηο επηηαγέο) θαζψο επίζεο έρεη εθδνζεί ην 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή
πιεξσκήο θαηά ηεο νθεηιέηξηαο (γηα ηελ επηηαγή) δηά ηνπ δηθεγφξνπ καο ζηε
Θεζζαινλίθε Γεσξγφπ Υαηδεκηκίθνπ (ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ φιε ππφζεζε). Γηα
ην ππφινηπν ηεο εθ ηηκνινγίσλ νθεηιήο ήηνη γηα ηηο 2.660,89 επξψ (12.660,89 κέηνλ
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10.000,00) έρεη εθδνζεί ε ππ αξ. 505/09 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ
Πεηξαηά.
22> ΛΑΜΠΡΟ ΚΧΣΗΟΠΟΤΛΟ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ): Απαίηεζε απφ δχν επηηαγέο
ζπλνιηθνχ πνζνχ 77.000,00 επξψ γηα ηηο νπνίεο έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 30-72009 ζρεηηθή κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαζψο επίζεο έρεη εθδνζεί ηνλ
επηέκβξηνπ ηνπ 2009 θαη ε ζρεηηθή δηαηαγή πιεξσκήο ζηελ Καιακάηα δηά ηνπ εθεί
δηθεγφξνπ καο Κπξηάθνπ αξαβειάθε (ν νπνίνο θαη ρεηξίδεηαη ηελ φιε ππφζεζε).
23> «ΜΑΛΗΥΟΤΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ θαη ηα ΟΔ»: Απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα
ζπλνιηθνχ χςνπο 74.538,40 επξψ έλαληη ησλ νπίσλ έρνπλ δνζεί δχν επηηαγέο (ε κία
εθδφζεσο Νηθνιάνπ Μαιηρνπηζάθε θαη ε άιιε εθδφζεσο Γεσξγίνπ πλνδηθνχ)
πνζνχ 15.000,00 επξψ ε θάζε κία, γηα ηηο νπνίεο επηηαγέο έρεη πξνρσξήζεη ε
δηαδηθαζία γηα έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο ελψ γηα ην ππφινηπν πνζφ ησλ 44.538,40
επξψ (74.538,40 κείνλ 30.000,00) ζα θαηαηεζεί ζρεηηθή αγσγή.
24> «ΓΟΤΝΣ ΡΗΒΔΡ ΑΒΔΔ» (ΚΑΛΑΜΑΣΑ): Απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα ζπλνιηθνχ
χςνπο 81.804,09 επξψ.
Έλαληη απηψλ έρνπλ δνζεί επηηαγέο ζπλνιηθνχ χςνπο
65.641,42 επξψ (ήηνη κία επηηαγή εθδφζεσο Αδακαληίνπ Πάζρνπ πνζνχ 5.000,00
επξψ, κία επηηαγή εθδφζεσο Λεσλίδα ηακαηειφπνπινπ πνζνχ 14.000,00 επξψ θαη
δχν επηηαγέο εθδφζεσο Λάκπξνπ Κσηζηφπνπινπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 46.641,42 επξψ).
Γηα ηηο επηηαγέο έρνπλ αζθεζεί δη εκνχ νη ζρεηηθέο κελχζεηο δη εκνχ (φιεο ζηηο 28-92009 – δελ έρνπλ ζπδεηεζεί αθφκα), θαη έρνπλ επίζεο εθδνζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ
2009 θαη νη ζρεηηθέο δηαηαγέο πιεξσκήο ζηελ Καιακάηα (θαζψο θαη νη ηξεηο εθδφηεο
ηνπ είλαη θάηνηθνη Καιακάηαο) δηά ηνπ εθεί ζπλεξγαδφκελνπ δηθεγφξνπ καο ζηελ
Καιακάηα Κπξηάθνπ αξαβειάθε. Γηα ην ππφινηπν πνζφ ησλ 16.162,67 επξψ
(81.804,09 κείνλ 65.641,62) ζα θαηαηεζεί ζρεηηθή αγσγή.
25> «ΚΔΝΣΡΟ ΞΤΛΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ»: Απαίηεζε απφ ηηκνιφγηα πνζνχ
10.566,48 επξψ γηα ηελ νπνία ζα αζθεζεί ζρεηηθή αγσγή.
26> «ΚΧΣΑ ΚΔΛΔΗΓΖ θαη ηα ΔΠΔ»: Απαίηεζε απφ επηηαγέο ζπλνιηθνχ
πνζνχ 158,550,00 επξψ. Καηά ηνπ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο
Κψζηα Κειεζίδε (ππνγξάθνληνο ηηο επηηαγέο) έρεη αζθεζεί δη εκνχ ε απφ 28-9-2009
ζρεηηθή κήλπζε (δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκα) θαζψο επίζεο έρνπλ θαηαηεζεί ηα
ζρεηηθά γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο πξνο πιεξσκή θαηά ηεο εηαηξείαο.
Γ> «ΚΛΔΗΜΔΝΔ» ππνζέζεηο έσο 31-12-2008
Ζ «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ» αμηνπνηψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 παξ.1 ηνπ Νφκνπ
2238/1994 φπσο απηφο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Νφκν 3296/2004 έρεη δηαγξάςεη (έσο
ηηο 31-12-2008) ηηο θάησζη απαηηήζεηο απφ ηα «βηβιία» ηεο:
1> Απαίηεζε απφ Μαξίλα Παληειή (εθδφηξηα ησλ επηηαγψλ), ζπλνιηθνχ πνζνχ
93.256, επξψ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 78.500,00 επξψ απφ επηηαγέο θαη ηα ππφινηπα απφ
ηηκνιφγηα).
2> Απαίηεζε απφ «ΧΣΖΡΖ ΠΑΝΣΔΛΖ θαη ηα ΟΔ» 24.500,00 επξψ απφ
επηηαγέο. Δπίζεο ε «ΧΣΖΡΖ ΠΑΝΣΔΛΖ θαη ηα ΟΔ» καο νθείιεη εηο
νιφθιεξνλ κεηά ηεο Μαξίλαο Παληειή ην αλσηέξσ πνζφ ησλ 78.500,00 επξψ
(ακέζσο αλσηέξσ ππφ 1) ησλ επηηαγψλ (σο νπηζζνγξάθνο απηψλ).
3> Απαίηεζε απφ ηελ «ΓΔΠΧ ΑΓΡΑΓΓΔΛΛΟΤ θαη ΤΗΟΗ ΟΔ» (Υαιθηδηθή)
ζπλνιηθνχ πνζνχ 113.135,82 επξψ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 70.220,15 επξψ απφ αθάιππηεο
επηηαγέο θαη ηα ππφινηπα απφ ηηκνιφγηα).
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4> α} Απαίηεζε απφ ηεθαλία Κνιπνλδίλνπ (Εάθπλζνο) πνζνχ 15.000,00 επξψ απφ
ζπλαιιαγκαηηθέο β} απαίηεζε απφ ηεθάληα Κνιπνλδίλνπ θαη «πχξνο Κακβάζεο
θαη ηα ΟΔ» (εηο νιφθιεξνλ) 7.000,00 Δπξψ απφ επηηαγέο γ} απαίηεζε
απφ
ηεθάληα Κνιπνλδίλνπ, πχξνο Κακβάζεο θαη «ΚΟ-ΕΖ ΑΔ» (εηο νιφθιεξνλ)
7.000,00 επξψ απφ επηηαγέο
5> Απαίηεζε πνζνχ 11.332,00 απφ «ΣΑΝΚΟ ΑΒΔΔ» απφ επηηαγέο
6> Αξρηθή απαίηεζε απφ Θενδφζε θαη Οπξαλία Γηαινχζε (ζηελ Κσ) πνζνχ
101.501,80 (πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ) έλαληη ησλ νπνίσλ έρνπλ εηζπξαρζεί
101.950,00 επξψ
7> Απαίηεζε απφ Αλαζηάζην Μαζηφξν ζπλνιηθνχ πνζνχ 37.558,55 επξψ (εθ ησλ
νπνίσλ ηα 30.000,00 επξψ πξνέξρνληαη απφ επηηαγέο θαη ηα ππφινηπα απφ ηηκνιφγηα)
8> Απαίηεζε απφ «Α.ΜΑΣΟΡΟ-Η.ΜΠΟΕΗΚΖ ΟΔ» ζπλνιηθνχ πνζνχ 39.563,69
επξψ (εθ ησλ νπνίσλ νη 30.000,00 επξψ πξνέξρνληαη απφ επηηαγέο θαη ηα ππφινηπα
αθνξνχλ ηηκνιφγηα)
9> Απαίηεζε απφ Σζαθφ πνζνχ 8.161,27 επξψ απφ δχν αθάιππηεο επηηαγέο εθ ησλ
νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 1.614,09 επξψ.
10> Απαίηεζε απφ Μνρζίλ Υαιίι ζπλνιηθνχ πνζνχ 15.873,46 επξψ εθ ησλ νπνίσλ
ηα 8.804,11 επξψ πξνέξρνληαη απφ δχν αθάιππηεο επηηαγέο ελψ ηα ππφινηπα
πξνέξρνληαη απφ ηηκνιφγηα.
11> Απαίηεζε απφ Ησάλλε Γηαθνγηάλλε 2.262,60 επξψ απφ ηηκνιφγηα
12> Απαίηεζε απφ «ΠΟ.ΒΗ.ΤΞ» πνζνχ 22.637,71 επξψ πξνεξρφκελε απφ ηηκνιφγηα
13> Απαίηεζε απφ «ΚΟΤΡΑ ΓΖΜ θαη Τηνο ΟΔ» ζπλνιηθνχ πνζνχ 100.357,66
επξψ [απφ ηα νπνία ηα 647,66 επξψ αθνξνχλ ππφινηπν απφ αλνηθηφ ινγαξηαζκφ
(ηηκνιφγηα) θαη ηα ππφινηπα αθάιππηεο επηηαγέο]. Έλαληη ηνχησλ έρνπκε εηζπξάμεη
κφλν 2.200,00 επξψ.
14> Απαίηεζε απφ «Νηεκνγηάλλεο Θεφδσξνο θαη Νηθήηαο Αθνί ΟΔ» ζπλνιηθνχ
πνζνχ 11.847,71 επξψ απφ ηηκνιφγηα.
15> Απαίηεζε απφ «Πνπιάθνο I. Δ ΟΔ» 1.208,81 επξψ
16> Απαίηεζε απφ Ησάλλε Αγγειίδε (Θεζζαινλίθε) ζπλνιηθνχ πνζνχ 48.520,00
επξψ. Ο νθεηιέηεο θαηέβαιε 3.714,44 επξψ. Γπζηπρψο ν νθεηιέηεο απεβίσζε ην
2008 ρσξίο λα αθήζεη πεξηνπζία.
17> Απαίηεζε απφ Λαξηζαηθή ΔΠΔ (Λάξηζζα) 18.692 επξψ. Ζ εηαηξεία απηή
θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε ην 2008 θαη έρνπκε πξνβεί (δηα ηνπ εθεί δηθεγφξνπ καο) ζηε
ζρεηηθή αλαγγειία.
18> Απαίηεζε απφ «ΔΛΒΗΔΠΔΝ ΑΔ» (Κφξηλζνο) 5.752,53 επξψ.
19> Αξρηθή απαίηεζε απφ «Αθνη Αξγπξηάδε ΟΔ» 7.196,38 επξψ. Απηή ηελ ζηηγκή
ην ρξένο κεηά απφ ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο έρεη κεησζεί ζηα 775,00 επξψ.
20> Απαίηεζε απφ ΕΑΦΔΗΡΑΚΟΠΟΤΛΟ - ΠΑΠΑΣΔΦΑΝΑΣΟ ΟΔ» (Πάηξα):
11.211 επξψ.
21> Απαίηεζε απφ «ΦΤΓΑΝΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΔ» θαη Γεψξγηνο Φπδαλάθεο
(Οξεζηηάδα) ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.412,00 επξψ.
22> Απαίηεζε απφ «Κ.ΣΗΧΣΡΑ-Υ.ΟΤΡΓΑΝΣΕΗΓΖ ΔΠΔ» (Θεζζαινλίθε):
3.220,00 επξψ απφ κηα επηηαγή.
23> Απαίηεζε απφ «ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΟΗΣΑ θαη ηα ΟΔ» (Θεζζαινλίθε): 7.704,36
επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 1.038,26 επξψ απφ ηηκνιφγηα θαη ηα ππφινηπα απφ κία επηηαγή).
24> Αξρηθή απαίηεζε απφ «ΠΑΝΣΑΕΖ ΣΔΦΑΝΟ θαη ηα ΟΔ» (Ησάλληλα):
26.938,00 επξψ έλαληη ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 8.000,00 επξψ.
Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ «θιεηζκέλεο» απαηηήζεηο έρνπλ εθδνζεί δηαηαγέο πιεξσκήο θαη
έρνπλ ππνβιεζεί θαη νη ζρεηηθέο κελχζεηο ηα δε πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί έρνπλ
θαηαβιεζεί χζηεξα απφ δηθαζηηθέο ελέξγεηεο (κελχζεηο, δηαηαγέο πιεξσκήο θιπ.)
εθηηκνχκε δε φηη ζα εηζπξαρζεί ηνπιάρηζηνλ ην 25% ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ.».
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Σεκεηώλνπκε όηη ε εηαηξεία δε καο έρεη ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε δηνηθεηηθήο θύζεσο
δηθαζηηθέο εθθξεκόηεηεο θαη αληηδηθίεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ
1. Ζ Δηαηξεία απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο θαη κέρξη ηελ 15.3.2009 δελ έρεη θεξπρζεί ζε
θαηάζηαζε πησρεύζεσο νύηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηεο αίηεζε έσο ηελ 18.3.2009
γηα λα θεξπρζεί ζε πηώρεπζε (πηζηνπνηεηηθά Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο ππ’ αξ.
1859/16.3.09 θαη 2828/20.3.09 αληίζηνηρα).
2. Ζ Δηαηξεία απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο θαη κέρξη ηελ 13.3.2009 δελ έρεη ηεζεί ππό
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νύηε εθθξεκεί ηέηνηα αίηεζε ( πηζηνπνηεηηθφ
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 524/17.3.09).
3. Ζ Δηαηξεία απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο θαη κέρξη 18.3.2009 δελ έρεη ηεζεί ππό
εθθαζάξηζε νύηε εθθξεκεί ζρεηηθή αίηεζε (πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ
Πεηξαηώο 2829/20.3.09 θαη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζύζηαζεο (πηζηνπνηεηηθφ
1153/16.3.2009).
4. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο.
πγθεθξηκέλα γηα ηελ εηαηξεία Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΔ καο ππεβιήζεζαλ
πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 1858/16.3.09 πεξί κε πησρεχζεσο,
πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 2851/23.3.09 πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα
θήξπμε πηψρεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 525/17.3.09 πεξί κε
ζέζεσο ή αίηεζεο γηα ζέζε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πηζηνπνηεηηθφ
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 2829/20.3.09 πεξί κε δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηή θαη πεξί κε
εθθξεκφηεηαο αίηεζεο γηα ζέζε ζε αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε θαη πηζηνπνηεηηθφ
Ννκαξρίαο 1152/16.3.09 πεξί κε ζέζεσο ππφ εθθαζάξηζε θαη κε αλαθιήζεσο ηεο
αδείαο ζπζηάζεσο ηεο .
Γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΔ καο ππεβιήζεζαλ πηζηνπνηεηηθφ
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 1860/16.3.09 πεξί κε πησρεχζεσο, πηζηνπνηεηηθφ
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 2830/20.3.09 πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα θήξπμε
πηψρεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 526/17.3.09 πεξί κε ζέζεσο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πεξί κε θαηάζεζεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 2804/20.3.09 πεξί κε δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηή θαη πεξί κε
εθθξεκφηεηαο αίηεζεο γηα ζέζε ζε αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε θαη πηζηνπνηεηηθφ
Ννκαξρίαο 1151/16.3.09 πεξί κε ζέζεσο ππφ εθθαζάξηζε θαη κε αλαθιήζεσο ηεο
αδείαο ζπζηάζεσο ηεο .
ΠΔΡΗΛΖΦΖ – ΠΟΡΗΜΑ ΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ζ παξνχζα έθζεζε λνκηθνχ ειέγρνπ (ζην εμήο: «ε Έθζεζε») ζπληάρζεθε ζην
πιαίζην εληνιήο πνπ δφζεθε ζην γξαθείν Λακπαδάξηνο θαη πλεξγάηεο απφ ηελ
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Σξάπεδα Πεηξαηψο ελ φςεη ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο
«INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΞΤΛΔΗΑ» απφ ηελ εηαηξεία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλψλπκε Σερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία».
ηελ παξνχζα έθζεζε εμεηάζζεθε ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΞΤΛΔΗΑ» (ζην εμήο «ε Δηαηξεία»), θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζχζηαζή
ηεο έσο ζήκεξα. Βάζε ηεο Έθζεζεο απνηέιεζαλ ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά,
δειψζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηέο ηεο θαη ηα
νπνία ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή καο απφ ηελ Δηαηξία, ζε ηθαλνπνίεζε ζρεηηθνχ
αηηήκαηφο καο. Ζ παξνχζα Έθζεζε ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο γλεζηφηεηαο,
πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ρνξεγεζέλησλ απφ ηελ Δηαηξία εγγξάθσλ,
πηζηνπνηεηηθψλ, δειψζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηεο χπαξμεο θαη
αθξίβεηαο ησλ γεγνλφησλ ή λνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ βεβαηψλνληαη ή αλαθέξνληαη ζε
απηά.
εκεηψλεηαη φηη ν λνκηθφο έιεγρνο επεθηάζεθε ζε φια ηα αληηθείκελα ηα νπνία
ζεσξήζεθαλ νπζηψδε. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ν δηελεξγεζείο λνκηθφο έιεγρνο δελ
έρεη επηθεληξσζεί ζε ζηνηρεία ηα νπνία άπηνληαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, αλ θαη έρνπλ εθθξαζζεί
παξαηεξήζεηο θαη επηθπιάμεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο Έθζεζεο, βεβαηψλεηαη
φηη:
-Σα ζηνηρεία πνπ ειέγρζεθαλ είλαη επαξθή γηα ηνλ πιήξε λνκηθφ έιεγρν ηεο
Δηαηξείαο θαη ηπρφλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
εληνιή θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
-Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίαο,
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη,
ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία.
-Ζ Δηαηξία δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, νχηε
εθθξεκνχλ θαηά απηήο αηηήζεηο πηψρεπζεο. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δελ έρνπλ
αλαθιεζεί θαη δελ έρεη ιεθζεί απφθαζε πεξί ιχζεο ή εθθαζάξηζήο ηεο.
-Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη.
-Ζ Δηαηξία είλαη θνξνινγηθά ελήκεξε έλαληη ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη
αζθαιηζηηθά έλαληη ησλ αξκφδησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.
-Ζ δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο Eηαηξείαο απφ ηελ Δηαηξεία
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή
Δηαηξεία» ζπληειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ηνπ
Ν.2166/1993, ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. θαη ηε ινηπή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία
φπσο ηζρχεη θαη έρνπλ πιεξσζεί φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξαπάλσ λνκνζεζία.
-Σν Έγγξαθν ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
αξηζ. 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Έγγξαθν θαη άπηνληαη ηνπ Ννκηθνχ Διέγρνπ
είλαη αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
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Σέινο δειψλεηαη φηη ην Γηθεγνξηθφ Γξαθείν ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ
θαη νη εηαίξνη ή ζπλεξγάηεο ηνπ δελ ζπλδένληαη θαη δελ δηαηεξνχλ νπνηνδήπνηε
ζπκθέξνλ ή ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηεο θαη ζπλαηλνχλ:
α) γηα ηε δηάζεζε απφ ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ηεο έθζεζεο ηνπ λνκηθνχ
ειέγρνπ, ζην επελδπηηθφ θνηλφ,
β) γηα ηελ παξάζεζε ζην Έγγξαθν ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έθζεζεο λνκηθνχ
ειέγρνπ (θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο πιεξνθφξεζεο πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ θαη
θξηζεί απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Έγγξαθν).
Αζήλα, 7/12/2009

Γηθεγφξνο Αζελψλ,
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