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ι. Του Γεωργίου Αλεξόπουλου του Μιχαήλ, κατο
ίκου Βάρης Αττικής,

οδός ‘Εβρου αριθ. ι

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΕΙΝ Α.Ε. ΕΚΜ
ΕΤΑΔΑΕΥΣΗ Α
ΠΕ», με έδρα την Αθήνα, οδός Αριστείδου αριθ. ι,
όπως νόμιμα εκπροσωπεί2.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
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ι) Τον Δημήτριο Ευτυχιάκο του Ηλία, κάτο
ικο Γλυφάδας

ώνος Δραγούμη αριθ.

-

Αττικής

22, μέλους του προσωρινού ΔΣ της
εταιρεί
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». ή,
ι
ιι
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\_ 2) Τον Νικόλαο Ευτυχιάκο του Ηλία, κάτοικο
Καλαμάτας, οδός Νέδο

6Α, μέλους του προσωριν
‘τος αριθ. 9
ού ΔΣ της εταιρείας «ΜΟ]Ί1ΙΒ ΕΝΕΡ
ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Ί\
Ό

μ

3) Τον Διονύσιο Πετρόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Νέας Σμύ
ρνης,
οδός Βοσπόρου 17, προσωρινό Πρόεδρο Δ.Σ.
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
17)ι)

Ο πρώτος εξ’ ημών είναι Κύριος μέτοχος σε_ποσοσ
τό 62% της εταιρείας:
(:
«ΜΟΓυ$ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία
»). Η δεύτερη εξ’ ημ
είναι μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό
. Ο πρώτος εξ’ ημών και οι Μιχα
ήλ
και Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος δυνάμει της από
28.6.2012 απόφασης της \‘
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας είχα
με ως τριμελές ΔΣ τη διοίκη- ;···‘
ση της Εταιρείας μέχρι και την 1.7.2013, οπότε με προσ
ωρινή διαταγή του Δικαστη ρίου Σας προστέθηκε ως μέλος του ΔΣ ο Διον
ύσιος Πετρόπουλος, κατό
πιν σχετικής πρόταης ν Νμςήλου καί Δημ
ήτριου Ευτυχιάκου μετόχων
μειοψηφίας. Οι ως άνω μέτοχοι μειοψηφίας ζήτησαν
τη μεταρρύθμιση της
‘

ΔΡΥΛΑΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

προσωρινής διαταγής και με νέα προσωρινή διαταγή (31.7.2013) του Δικα
στηρίου Σας, επέτυχαν να έχουν την πλειοψηφία της προσωρινής διοίκησης,
και
συμμετέχοντας και ίδιοι στο προσωρινό ΔΣ με τον ως άνω Δ. Πετρόπουλο
αποκλείοντας από τη διοίκηση τον α’ εξ’ ημών. Ο βασικός Χότς χορήγησης
ή
της τελευταίας προσωρινής διαταγής που μεταρρύθμισε την προηγούμενη
ώ
ταν το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ανατολικού Τομέα είχε αρνηθεί την καταχ
γίνει
ρηση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί της σημασίας του οποίου Θα
λόγος αναλυτικά κατωτέρω.
Εισαγωγικά, και πριν την αναλυτική παράθεση των πραγματικών περι
στατικών σας εκθέτουμε αμέσως κατωτέρω, αφενός μεν τους λόγους για τους
οποίους υφίσταται κατεπείγον και Θα πρέπει σήμερα με την υποβολή της πα
ανα
ρούσας να χορηγηθεί από το Δικαστήριό σας προσωπνή διαταγή που Θα
α νέα
καλεί την από 31.7.2013 προσωρινή διαταγή, και αφετέρου δε τα κρίσηι
την α
πραγματικά περιστατικά που όχι μόνο δικαιολογεί, αλλά και επβάλει

νάκληση αυτη:
Α) ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

την
Δύο_ειων πέντε μελώντηςροσωρινής διοίκησης έχουν ασκήσει
κ&τά της
ΑΚΔ4661/2.2.2οι3 αγωγή τους και αίτηση ασφαλιστικών
και κατά καταιρανή παράβαση ών διατάξεων Τι ν
ΔΣ με
άμθμων Μί 66 και 22 του Ν. 2190/1920 συμμετέχουνσε συνεδριάσεις
με τιι
Θέμα την εκπροσώηισιιηςΕταιρξίας ενώπιον Δικαστηρίων σε σχέση
όγραφτους και έχοντας μετά του προτιιί·)έντος από εκείνους
-

μνωτέρωδικ
συνομο
Προέδρου ΔΣ, ορίζουν δικηγόρους της επιλογής τους με πρόθεση νιι
ηταιρεία, άλλως να μην ιιντιλέει άτα αγωγικιι τους αιτήματα, στις
αιτήσεις ιισιραλιστικών και στις διιιιαγές τσυ ιιιτούνϊιίι. Συγκειφιμένα:
ι ΝΕΟ ΙΙΕΡΙΣΙΛΤΙΚ()
Εταιρείας (απο
Στ·..ι2.2οι3,)1 πλειοψηφία του 7τροσιορινού ΔΣ της
υπόδειξή
τελούμενη ι’τους—Ν’ικόλαο κιιι Δημήτριο Ευτυχιάκο και ταν ξαθ
εξύφΘαλ
προσωρινό Ι [ρόεδρο Διονύσιο Ι Ιετρόπουλο) απέδειξαν ιιατά τρόπο
έχουν λάβει
μο την πραγματική τους πρόΟεση νιι ανατρ’ιοι)ν πλήρως τα όσα

χώρα μέχρι σήμερα στην Εταιρεία ως εξής:
αγωγή
Οι δύο πρώτοι (Νικόλαος και Δημήτριος Ευτυχιάκος) άσκησαν
Συνελεύσε
κατά της Εταιρείας με αίτημα την άκυρωση αποφάσεων Γενικών
Ιίιιράλληλα,
ων και Διοικητικού Συμβουλίου από τις 14.12.2012 μέχρι σήμερα.
διαταγής περί
άσκησαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής
ή να
αναστολής ισχύος όλων των εν λόγω αποιράσ·1ΐπρσστρινή διιιταγ
Δι’γΛΛιι’Λια ΙΣ & ΣΥΝΕΡ[ΛΙΕΣ
ΔΙΚΙΙΙΟΡΙΚΙ{ ΕΊ’ΜΡΕι

2

‘

—-

1
ζ]
.

/

)
συζητηθεί ενώπιον του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
εχΘές
12.00. Την αγωγή και αίτησή τους ως μέτοχοι της
ΐϊίας,επαναλαμβάνουμε δε ότι σι ανωτέρω (ενάγοντες και αιτούντες)
αποτελούν και τα 2 από τα 5 μέλη του προσωρινού ΔΣ της Εταιρείας τηγ ο
ποία ενάγουν.
Την εν λόγω αγωγή και αίτηση κοινοποίησαν στην έδρα της Εταιρείας
26 ώρες πριν τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής. Αμέσως, ο προταθείς
από
Πρόεδρος
ΔΣ, Διονύσιος ΊΙετρόπουλος, απέστειλε στα μέλη ΔΣ Μιχαήλ και Κωνσταντίνο
Αλεξόπουλο ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο τους δήλωνε απερίφραστα ότι
λόγω του κατεπείγοντος Θα όριζε εκείνος δικηγόρο της επιλογής του για να
εκπροσωπήσει την Εταιρεία. Σημειώνουμε ότι ο ως προσωρινός Πρόεδρος δεν
έχει τέτοια εξουσία. Ο στόχος ήταν προφανής: Ο νομικός παραστάτης που Θα
όριζε ο κ. Πετρόπουλος Θα παρίστατο για λογαριασμό της Εταιρείας κατά τη
συζήτηση της προσωρινής διαταγής με την εντολή να συνομολογήσει (ή του
λάχιστον να μην αντιτεΘεί ευθέως) στο αίτημα προσωρινής διαταγής, το οποίο
ως εκ τούτου Θα γινόταν ασφαλώς δεκτό.
Μόλις σι Κων/νος και Μιχαήλ Αλεξόπουλος έλαβαν το ως άνω μήνυμα,
του ζήτησαν αμέσως και εγγράφως να πράξει τα νόμιμα, ήτοι να συγκαλέσει
ΔΣ προκειμένου να ληφθεί απόφαση προκειμένου να επιλεγεί δικηγόρος. Ο κ.
Γίετρόπουλος απήντησε το πρωινό της επόμενης ημέρας (λίγες ώρες πριν τη
συζήτηση της προσωρινής διαταγής), συγκαλώντας ΔΣ στις. 10.45 (μία ώρα
πριν τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής)
ναντι από τα Δικαστήρια. Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ συμμετείχαν (χωρίς Υα
έχουν δικαίωμα) σι ίδιοι σι ενάγοντες αιτούντες και εξέλεξαν από κοινού με
τον κ. Πετρόπουλο δικηγόρους της επιλογής τους για να εκπροσωπήσουν την
Εταιρεία με ψήφους 3-2, μειοψήφουντων Των Μιχαήλ και Κωνσταντίνου Αλε
ξόπουλου. Η σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 22
α του Ν. 2190/1920
και ΑΚ 66 είναι καταφανής: Οι ενάγοντες αιτούντες αποφάσισαν ποιος Θα
εκπροσωπήσει την εναγομένη-καθ’ης!!! Ο στόχος επίσης καταφανής: Η ε
ναγομένη εταιρεία, έτσι εκπροσωπούμενη δικαστικώς Θα συνομολογούσε ή
τουλάχιστον δεν Οα αντέκρουε με ισχυρά επιχειρήματα το αίτημα προσωρινής
διαταγής. Υπό αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες ευθείας παράβασης του νό
μου και των στοιχειωδών δικαιωμάτων της Εταιρείας, αναρένεταιτ ν Δευτέ
ρατο2ιρωί (ι6.ι2.2οι) η απόφαση της ιι. ΙΙροέδρουπου προφανώς Θα απο
και η Εταιρεια «Θα τιναχτει στον αε
ρα»!
Σημειωτέον όπ εντελώς παρελκυστικά και προκειμένου να δείξουν
«καλές προθέσεις», οι ανωτέρω ενάγοντες-αιτούντες αποφάσισαν η Εταιρεία
να εκπροσωπη θεί όχι μόνο από δικό τους δικηγόρο, αλλά και από δικηγόρους
—

—
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της επιλογής της μειοιρηφίας του ΔΣ. Πλην, όμως, Οι δικηγόροι της πλευράς
Αλεξόπουλου (που εκπροσωπείται μόνο με δύο μέλη στο προσωρινό ΔΣ) είχαν
«δεμένα τα χέρια», καθώς διορισθέντες με πρακτικό όπου η πλειοψηφία του
ΔΣ (κ.κ. Ευχτυχιάκοι και Πετρόπουλος) εξέφραζε την άποψη των εναγόντων
(κ.κ. Ευτυχιάκων) και των όσων εμπεριέχονταν στην αγωγή και την αίτησή
τους, δεν μπορούσαν να εκφράσουν αντίθετη άποψη, καθώς κάτι τέτοιο Θα
μπορούσε να κριθεί ότι υπερβαίνει την εντολή τους!
Η ανωτέρω συμπεριφορά της προσωρινής διοίκησης συνιστά αδιαμφι
σβήτητη απόδειξη των προθέσεών τους και των όσων Θα επακολουθήσουν: Οι
κ.κ. Νικόλαος και Δημήτριος Ευτυχιάκος επέτυχαν να διοριστεί μία προσωρι
νή διοίκηση όπου Θα έχουν την πλειοψηφία και στη συνέχεια να ασκούν ως
μέτοχοι της Εταιρείας αγωγές και αιτήσεις σε βάρος της και διορίζουν (με την
πλειοψηφία που έχουν) και κατά καταφανή παράβαση του νόμου, σι ίδιοι δι
κηγόρους της επιλογής τους για να εκπροσωπήσουν την εναγομένη καθ’ης,
ώστε να γίνονται οι αγωγές και αιτήσεις που κάθε φορά κατά βούληση ιι
σκούν! Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έγινε δεκτό το αίτημα τους για χορήγηση
προσωρινής διαταγής σε βάρος της Εταιρείας.
—

Νέο περιστιιτιιώ που συνιστά έναν από τους βασικούς λόγους α
νάκλιισις
‘Οπως Θα εκθέσουμε αναλυτικά κατωτέρω, ένας από τους βασικούς
λόγους έκδοσης της προσωρινής διαταγής της οποίας ζητούμε την ανάκλιση
ήταν ότι η ΙΙεριφέρεια δεν είχε καταχωρήσει την από 14.12.2012 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης της οποίας τη σιμασία εξηγούμε ανάλΤΫτκά κατωτέρω.
Μετά την έκδοση της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής και αφού εί
χαμε ασκήσει προσφυγή-ένσταση στην ΙΙεριιρέρεια, η Ιίεριφέρειιι προέβη
ατην καταχώριση της εν λόγω απόφασης και δημοσίευση στο ΦΕΚ. ‘Γο ανω
τέρω δε έλαβε χώρα κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας
της Ι Ιεριφέρειας. Είναι, λοιπών, προιριινές ότι δεδομένου ότι έχει εκλείψει
πλέον ο λόγος για τον οποίο διορίστηκε ΤΟ προσωρινό ΔΣ, Οιτ πρέπει νιι ιινιι
κληθεί και η προσωρινή διιιταγή που το διόρισε. Για την καταχώρηση αυτή
ανιιφερώ μαστε εκτενώς κατωτέ ρω.
20
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Ενόψει της συζήτησης ης πμοαναιρερθείσας με ΑΚΔι9453/2οι:, ιιπώ
21), 1 1.2013,,υησ ιίιφολιοιικών μέτρων για την οποία είχε ορισΟε συζήτη—
σιι σήμερ(ι, 12.2.201/1, ο)ιμοταϋεις από τους κ.κ. Ευτυχιάκους (ενάγοντε’.ς κιιι
αιτούντες)τροσωρινύζ Ι Ιρι’)εδρος, δεν συγκάλεσε ι)ς όφειλε νομώτι)Ιτιι κιιι
εμπ)όΟειιι1ι ΔΣ, προκειμένου ‘ιι διορισθεί δικηγόρος που θιι ειιπ[)οσι)πούσε
την Ετιι ι ρείιι κατά τη σημερινή δικι’1σιΙ ιο. Το έττμιιξε στις 10.2.20 14 κιιι ώριι
4
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μεσω ιπει1 (προπαραμονη δικαστηριου), οριζοντας ως χρονο συνεδρι
ασης του ΔΣ την 11.2.2014 (παραμονή του Δικαστηρίου) και ώρα 15.00, χωρίς
να τηρήσει την οφειλόμενη διήμερη προθεσμία, παρότι γνώριζε την εν λόγω
δικάσιμο από τον Δεκέμβριο του 2013, οπότε και του είχε επιδοθεί η αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων. Ο λόγος είναι προφανής: να γίνει ό, τι και ανωτέρω (10
νέο περιστατικό) εκθέτουμε: Δηλαδή, να παραστούν και να ψηφίσουν παρα
νόμως οι ενάγοντες-αιτούντες και με τη δική του ψήφο (ήτοι με πλειοψηφία
3-2) να εκλέξουν δικηγόρο της επιλογής Τους, που Θα συνομολογούσε για άλ
λη μία φορά την αίτηση, άλλως δεν Θα αντέλεγε σε αυτήν. Παράλληλα, με βά
ση τον ορισθέντα χρόνο συνεδρίασης (λίγες ώρες πριν την εκδίκαση της υπό
θεσης), μας αφαιρούσε ιο δικαίωμα εώς τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέ
τρων την παράνομη απόφαση του ΔΣ.
22.14
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νέο περισταπκό

Στις ιό. 12.2013 συζητήθηκε ενώπιον της κ. Ειρηνοδίκη Κρωπίας η από
13.12.2013 αντίστοιχη με την παρούσα αίτησή μας για ανάκληση της από
31.7.2013 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρηνοδίκη Κρωπίας, που είχε ως νέα
περιστατικά τα δύο πρώτα εξ’ αυτών που αναφέρονται στην παρούσα. Η αί
τησή μας αυτή απορρίφθηκε επί της ουσίας για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο,
ο οποίος εκλείπει σήμερα. ‘Οπως αναφέρεται στο σκεπτικό της κ. Προέδρου, ιι
αίτησή μας απορριπτόταν επί της ουσίας μόνο και μόνο επειδή λίγο νωρίτερα,
με τιιν από 13.12.2013 προσωρινή διάταξη της κ. Προέδρου του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών είχε ανασταλεί προσωρινώς η ισχύς της ως άνω από
14.12.2012 απόφασης ΓΣ, την οποία επικαλούμασταν.
Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Η Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟ
ΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ.
ΑΡΑ, ΕΚΛΕΙΠΕΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ
Η ΑΠΟ 31.7.2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ Κ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΗ
ΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ.
10
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Μετά τη μη διατήρηση της από 13.12.2013 προσωρινής διαταγής της κ.
Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έλαβε χώρα προ δύο
ωρών, οι κ.κ. Ευτυχιάκοι προφανώς Θα σπεύσουν να υποβάλουν ενώπιον της
κ. Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών νέο αίτημα για χορήγηση
προσωρινής διαταγής περί αναστολής ισχύος της από 14.12.2012 απόφασης
ΓΣ και έτσι να παρεμποδίσουν με τον ίδιο τρόπο την ευδοκίμηση της απολύ
5
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τως νόμιμης και βάσιμης παρούσας αίτησής μας. Εφόσον δεν προλάιν ‘
ης
1
Τέτοιο το Δικαστή ριό Σας Θα έχει τη δυνατότητα να υπεισέλθει στην
αίτησής μας και να διαπιστώσει τη βασιμότητά της και την ανάγκη ανάι
της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής.
20 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Αν δεν ανακληθεί η από 31.7.2013 προσωρινή διαταγή της κ. Ειρηνοδί
κη Κρωπίας, το προσωρινό ΔΣ Θα συνεχίσει να προβαίνει παράνομες συνε
δριάσεις, να ασκεΙ αγωγές και στη συνέχεια να τις συνομολογεί για λογαρια
σμό της Εταιρείας. Εν προκειμένω, το κατεπείγον έγκειται στο ότι η αίτηση
ασφαλιστικών των κ.κ. Ευτυχιάκων αναβλήθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα
και συγκεκριμένα για τις 19.2.2ο14. Αν ενανακληθεί ηαπό 31.7.2013 προ
σωρινή διαταγή Σας ι κ. ιι. Ευτυχιάκοι, μαζ τον προρινό ΙΙ ρόεδρο και με
τον ίδιο παράνομο κάι κ&ίόπιστο τρόπο διιιηγόρο της έϊλ7ζόυς για να
οι-ίδιοι στρέφουν κατά της
συνομολοι&ήνα μην αντιλέξει
Εταιρείας ώστε αυτή νιι γίνει δεκτή. Ηκατ’ άρθροΑΚό9ύγκράί5η συμφε
ρόντων μεταξύ της προσωρινής διοίκησης και τηςά εΤάξίπι μεθόδευση
είναι καταφανείς

11. 01 ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΛΤΛΓΕΣ

Οι Νικόλαος και Δημήτριος Ευτυχιάκος έχουν αιικήιπ·ι την ισιά
νοδικείου ΚωπΙ.ου
1
18.6.2013 αίτησή τους (ΑΚΔ ι22/2οι3) ενώπιον του Ειμι
(διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) για τον διομιιη Ιι’) ΠΟί) )ινής διοίκησης
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟ1)ί} ΕΝΕΡΙ’ΕΤΛΚΙ Ι Α.Ε.» (εφεξής ιι «Ε—
ταιρεία»). Με την ως άνω ιιίτηιιή τους, ζήτιιιαν τον διομισμώ προσωμινού δι—
οικηπκού συμβουλίου αποιελού ιενου από τους ίδιους και τον Διονύσιο Ι Ιε—
)(3(ι) )ιν(’) Διοικη ι ικό Συμβούλιο της Εταιρείας να
)ώ1ιί )1)λί) πρι κει ΙΟ1) Τί)
[1
Συνέλευοι για την ειιλογή Διοικητικού
Σιίουλίου. ΙΙ (ιν(ι)ιέρίι) (ίί ΗμΗ ις)οσδιιφίι) ιηκε για τη δικάσιμο της
1 ο.2ο 13, οπ’)τε κι ιι ιινεβλή( »ι για 11 .3.2() 14. Στο ως άνω δικόγραιρο είχαν
(Ιίι)()ε’ύ(ι αίτημα γιο χορήγιοιι ‘ι ροσωρινής διαταγής. Η αίτηση για χορήγηση
οι)γκιιλέσει εντός δυι)

ιηνών Ι ‘ενική

πρι)σωρινής διιιτιιγής συζητήΟηιιε στις 25.6.2013 και έγινε εν μέρει δεκτή. Με
την αΙιι’) 1.7.2013 προσωρινή διαταγή της κ. Ειρηνοδίκη Κρωπίας διορίστηκε

ως επι ρόσΟετο μέλος Τί) ΔΣ και ΔιευΟύνων Σύμβουλος ττς Εταιρείας ο Δια—
νύσιι)ς 11 Ε’Ι ρι’υ[ουλι)ς και δεν ανεκλήΟησιιν τι ι υφισιά ιενιι κατά το χρόνο ε—
κείνο ιιι μετά ιέλη Π)1) Διοικητικού ΣυΙ ι βι)υλίου, ήτοι ί) π )ώτος εξ’ ιμ ιών και
()
ΥΛΛΕΡΑΚΙΙΣ & ΣΥΝΕ1’Ι’Λ·Ι’ΕΣ
1
ΔΙ

ΔΙ κι Η ·ΟΡΙΚ1 Ι Ε’ΙΛΙ Ρ1ΙΑ

2

Κωνσταντίνος και Μιχαήλ Αλεξό:ττουλος. Ο Πρώτος δε εξ’ ημών Παρέμεινε
Πρόεδρος του ΔΣ.
Εν συνεχεία, σι Νικόλαος και Δημήτριος Ευτυχιάκος κατέθεσαν την
από 22.7.2013 αίτηση μεταρρύθμισης της από 1.7.2013 προσωρινής διαταγής
της κ. Ειρηνοδίκη Κρωπίας. Η αίτηση συζητήθηκε στις 29.7.2013 και εκδόθη
κε η από 31.7.2013 προσωρινή διαταγή (την ανάκληση της οποίας αιτούμαστε
με ιο παρόν δικόγραφο), με την οποία ι τι. Ειρηνοδίκης Κρωπίας έκανε εν μέ
ρει δεκτή την από 22.7.2013 αίτηση, μεταρρυθμίζοντας την από 1.7.2013 προ
σωρινή διαταγή και διόρισε ως προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεί
ας μέχρι τη συζήτηση της κυρίας αιτήσεως (που είχε προσδιοριστεί για την
1.10.2013) και υπό τον όρο της συζητήσεως αυτής, τα παρακάτω πρόσωπα:
Διονύσιο Πετρόπουλο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Ευ
τυχιάκο, ως μέλος, Δημήτριο Ευτυχιάκο, ως μέλος, Μιχαήλ Αλεξόπουλο, ως
μέλος και Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο, ως μέλος.
Κατά την ημερομηνία δικασίμου της κυρίας αίτησης, ήτοι στις
1.10.2013, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της
ιι.3.2οι4. Οι δε Νικόλαος και Δημήτριος Ευτυχιάκος, αιτήθηκαν τη διατήρη
ση της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής. Το Ειρηνοδικείο Κορωπίου έκανε
δεκτό ιο σχετικό αίτημα και διέταξε τη διατήρηση της προσωρινής διαταγής
έως και την εξ’ αναβολής δικάσιμο.
Με την παρούσα αίτησή μας αιτούμεθα την κατ’ άρθρο 781 παρ. 2
ΚΠολΔ ανάκληση της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής της ιι. Ειρηνοδίκη
Κρωπίας, η οποία διατηρήθηκε με την από 1.10.2013 πράξη του Ειρηνοδίκη
Κρωπίας.
Αμέσως κατωτέρω παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό και ακολουθούν
οι λόγοι που δικαιολογούν την ανάκληση της από 31.7.2013 προσωρινής δια
ταγής, δεδομένου ότι τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων στηρίχθηκε
η ιι. Ειρηνοδίκης Κρωπίας για την έκδοση της από 3Ι.7.2ο1ιροσωρινήςδιαταγής έχουν μεταβληθεί και δεν υφίσταται το στοιχείο του κατεπείγοντος για
την διατήρηση προσωρινούδισικητικού συμβουλίου με προσωρινή διαταγή.
ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Το αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο

Με την από 28.06.2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρείας εξελέγησαν ως μέλη του Διοικηπκού Συμβουλίου
της Εταιρείας με πενταετή θητεία τα παρακάτω πρόσωπα: α) Γεώργιος Αλε
ξόπουλος (πρώτος εξ’ ημών), β) Μιχαήλ Αλεξόπουλος και γ) Κωνσταντίνος
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Αλεξοτιουλος Με την απο 28 06 2012 αποφαση του, Το ως ανω ΔΣ συγκροτη
θηκε σε σωμα και εκχωρηθηκαν ολες σι εξουσιες εκπροσωττησης και δεσμυσης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ήτοι τον πρώτόεξ’ ημών. Μοναδική μέτοχος της Εταιρείας μέχρι και Τις ι3.ι2.2οι2 ήταν η
Εταιρεία ιιΗΥ1ΞΠΟ ΒΑΝίΞΟΚΕΝΕΚΟΥΑ.Ε.» (εφεξής «ΗΒΞΕ»).

Β. Η έκδοση

του

Α’ ομολογιακού δανείου

Στις 15.10.2012 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ

άλλων, την έκδοση Α’ μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου για ποσό 445.400
Ευρώ με την έκδοση 3.700 ομολογιών ονομαστικής αξίας 131 Ευρώ εκάστης.
Ι-Ι τιμή διάθεσιις των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο και ως λόγος μετατροπής
μία ομολογίιι προς μία μετοχή. Ορίσθηκε δε ρητά ότι το δικαίωμα μετατροπής
ομολογιών σε μετοχές δύναται να ασκηθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ή-.
ΙΟΙ ΤΟ πρώτον στις 30.11.2012, έπειτα στις 1.122ο12 και ειρεξής στο τέλος
κάθε τριμήνου. Για την νομότυπη άσκηση του δικαιώματος ιετιιτροπής ορί
στηκε ρητά ότι σι ομολογιούχοι δανειστές οφείλουν να κοινοποιήσουν στην
Εταιρεία έγγραφη δήλωση περί της πρόθεσής τους για την άσκηση του δι
καιώματος μετατροπής τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν απι) την η
μερομηνία που επιτρέπετι.ιι ι άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Με την ιις
άνω απόιραση της Ι ‘ενικής Συνέλευσης ορίστηκε, επίσης, ότι η μέτοχος ΙΙ Β Ε
παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησης κιιι ότι το δικαίωμα προτίμησης για
την κάλυιη του δανείου χορηγείται στους Νικόλαο και Δημήτριο Ευτυχιάκο.
Στις 16.10.2012 υπεγράιρη μεταξύ των Νικολάου και Δημητρίου Ευι υχιάκου
ως ομολογιούχων δανειστών (50% 50%) και της Εταιρείας, Ι Ιρώγριιμμιι Εκ
δοσης Ομολογιακού Δανείου για ποσό 445.400 Ευρώ στο οποίο ουμπεριληφ
—

Οήιιαν όλοι σι ως άνω όροι.

άνι) ομολογιούχοι δανειστές άσκησιιν ιο δικαίιι)—
μα μετατροπής Τ(ι)\’ Ο ιολογιών τους σε μετοχές, αφού προηγούμενως είχιιν
κοινοτι οιήοει στην Επ ιι ρεί ι (Τι )ολαχιιιτον πέντε εργάσιμες ιι ιέρες ΤρΙ\’ την
ιμερομηνίιι τιου επιτρεπειιιι Τ ι10Κη01] Ίι)Ι) δικιιιώιιιιος μετιπροπής κιιτιι 1(1
ι;ριζώμενιι ιτιην ισιό 15. 1ί).2() 12 ισιόφσιο Ι’Σ και στο Ι Ιρόγριιμμα ()μολογιιι—
κι )Η Δι ινείου) την ιστό 6.12.2012 ιιχετιιίή έγγραφη δήλωσή τους.
Το Διοικητικό Συς ιβι)υλιι) της Ι·τιιι ρείιις ςιε την ιιτιό 21.12.2012 και ώρι 1
Στις 15.12.2012 Οι ()

ιυιόιριισή του διαπίστωσε την μετατροπή στι·ι5.Ι2.20 ι ιιιν
3. 7ι )ι) ο ιι λογιων σε 3.700 μετοχες και τις οε βη στην εκδοση τιτλων 1 ει οχων
ιους οποίους και παρέδωσε στους ομολογιούχους δανειστές. Το ως άνω τιριι
κπιιό του Διοικητικού Συμβουλίου προσυπεγράιρι μάλιστα και ίΙ7Τά Τολ’ Δης ιή—
ΤΙ() Ευτυχιάκο (ο οποίος ενεργούσε και ως πλιρεξούσιος του Νικολάου Ειπ υ—
Ι ο.ί)ί) τι .ς Ι.

χιάκι)υ),
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Γ. Η μεταβίβαση των μετοχών της ΗΒ$Ε στον πρώτο εξ’ ημών

Στις

η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ΗΒ$Ε, πώλησε και
μεταβίβασε στον Πρώτο εξ’ ημών, Γεώργιο Αλεξόπουλο, το σύνολο των μετο
13.12.2012

χών της Εταιρείας, ήτοι όσο μετοχές ονομαστικής αξίας ισο ευρώ εκάστης.
Για την ως άνω πώληση και μεταβίβαση υπεγράφη μεταξύ της ΗΒΕ και του
πρώτου εξ’ ημών το από 13.12.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό. Η ως άνω μεταβί
βαση του συνόλου των μετοχών στον πρώτο εξ’ ημών καταχωρήθηκε στο Βι
βλίο Μετόχων της Εταιρείας στις 13.12.2012 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β

του Ν.

2ι9σ/ι92ο.

Δ. Η από

14.12.2ο12

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

συνήλθε σε αυτόκλητη καθολική έκτακτη Γενική Συνέ
λευση της Εταιρείας, ομοναδικός κατά τοχρόνο εκείνο μέτοχος της Εται
ρείας, Γεώργιος Αλεξόπουλος. Η ως άνω Γενική ΣΤνέλέϋση αποφάσισε την
έκδοση Β’ μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 540.000 ευρώ με την
έκδοση 5.400 ομολογιών ονομαστικής αξίας ισο ευρώ εκάστης. Η τιμή διάθε
σης ορίστηκε στο άρτιο και ως λόγος μετατροπής ι ομολογία προς Ι μετοχή.
Αποφασίστηκε επιπλέον ότι το ως άνω ομολογιακό δάνειο Θα καλυφθεί εξ’ ο
λοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο Γεώργιο Αλεξόπουλο και σε περίπτωση
που αυτός δεν καλύψει εν όλω ή εν μέρει το ομολογιακό δάνειο, από δανει
στές της Εταιρείας που Θα υποδειχθούν από τον Γεώργιο Αλεξόπουλο. Ορί
στηκε δε, περαιτέρω, ότι η καταβολή του δανείου μπορεί να λάβει χώρα με
συμιριφισμό των απαιτήσεων του Γεωργίου Αλεξόπουλου (ή των δανειστών
της Εταιρείας που εκείνος Θα υποδείξει) κατά της Εταιρείας με τις απαιτήσεις
της Εταιρείας κατά του Γεωργίου Αλεξόπουλου (ή των καθ’ υπόδειξη του Γε
ωργίου Αλεξόπουλου ομολογιούχων δανειστών) για την κάλυψη του ομολογι
ακού δανείου. Ως χρόνος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ορίστηκε το
πρώτον η 20.5.2013 και εφεξής κάθε 111, 10] και 20’Ι εκάστου μηνός, εφόσον
Στις

14.12.2012

ο(οι) ομολογιούχος(οι) δανειστής(ες) έχει(ουν) προηγουμένως κοινοποιήσει
στην Εταιρεία σχετική έγγραφη δήλωση προ τουλάχιστον πέντε εργασίμων
ημερών.
Η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, περαιτέρω, την παροχή ά
δειας κατ’ άρθρο 23 του Ν. 219 0/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί

ου για τη συμμετοχή αυτών ως ομόρρυθμων μελών σε εταιρείες με τον ίδιο
ή παρεμψερή σκοπό. Παρείχε περαιτέρω την προβλεπόμενη στο άρθρο

Ν. 2190/1920 άδεια της Γενικής Συνέλευσης για τη σύναψη συμ
βάσεων με τον Πρόεδρο του Διοικηπκού Συμβουλίου, Γεώργιο Αλεξόπου
2311 του
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λο, και με συγγενικά του πρόσωπα ή εταιρίες που ελέγχονται από αυτό;,
ενέκρινε δε τις μέχρι τούδε καταβολές ποσών από τον Γεώργιο Αλεξόπουλο. -“
και πρόσωπα συνδεόμενα με αυτόν στην Εταιρεία και τις αναγνώρισε
δάνεια.

Ο Γεώργιος Αλεξόπουλος κάλυψε το ως άνω Β Ομολογιακό Δάνειο με
την ανάληψη 5.200 ομολογιών, σι δε λοιπές 200 ομολογίες καλύφθηκαν από
τη δεύτερη εξ’ ημών ΑΙΙΞίτι ΑΕ, που υποδείχθηκε από τον Γεώργιο Αλεξόπουλο,
όπως είχε οριστεί στην από 14.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις
1.6.2013, σι ως άνω ομολογιούχοι δανειστές του Β Ομολογιακού Δανε1ου, α
σκήσαμε το δικαίωμα μετατροπής, αφού προηγουμένως είχαμε κοινοποιήσει
στην Εταιρεία (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που
επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής κατά τα οριζόμενα στην
από 11.12.2012 απόφαση ΓΣ και στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου) τις
από 17.5.2013 έγγραιρες δηλώσεις μας περί άσκησης του δικαιώματος μετα
τ ροπή ς.

Στις 3.6.2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας διιιπίπτωα την

Β’ Ομολογιακού δανείου και την μετατροπή των
ομολογιι)ν σε 5.400 μετοχές και παρέδωσε στους πρώτο και δεύτερη εξ’

ολοσχερή καταβολή του
5.400

ημών τίτλους μετοχών.

ΙΛΟΙΌΙΛΝΛΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟ 2ι.οι% ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΛΙ’ΠΣ

ΚΠολΔ «Το δικαστήριο ανιικιτλεί
οποτεδήποτε, ακόμη και υντεπαγ}’έλτιος, την προσωρινή δ’ιαταγή Τοο.». Λπύ
την ως άνω διάταξη συνάγεται ότι ιι προσωρινή διαταγή ανακαλείιιιι και ιιυ
ως προς τον επικι·ίμενο
τεπαγγέλτως, εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες
κίνδυνο που καλείται να αποτρέψει είτε ως προς την Ιδια την ου(ώ( της υ
2ιόθεσι]ς. ΙΙ αίτηση προς ανάκληση της προσωρινής διατιιγής δικάζειαι κατά

Σύμφωνα με

το

άρθρο 781 παρ.

2 του

τη διαδικιισιι της εκουσίας δι κιιιοδοσίας.
Λ. Μειιβολή ιων πριιγιιιτων ποι’ δικαιολογεί ι ιιν ιινι’ικληιιι ‘της από
31.7.2013 προιτωρινής διιιπιγής
ι. Νομιμο’ιητιι ‘ιων ιιτιοφάσεων της ιστό 14. 12,20 ι2 ίενιιιής Συνέλευσης
Ί.ιχιριμιη.ςμΆη μοοίευοη στο ίΙτου ιστό 14. 12.2012 πρακτικοιι

Ι Ι απι 22.7.21)13 ιιίΊησ1 των Νικολάου και Δημητρίου Ευτυχιάκου για
μετιιρμιιΟμισι της ιστό Ι .7.2() 13 προσωρινής διιιτιιγής στιριζήιμγ ιλει:

Βλ.

Εριινεί(ι ΚΙ ΙολΔ ΙΙ, σελ.
Ι ()
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Δ1’ΥΔΛΕΙ’ΛΚΙ ΙΣ & ΣΥΝΕΡΙ’Λ’Ι’ΕΣ
ΔΙΚιι)’ΟΙΙΚι Ι Ε’Ι’ΛΙΡΕΙΔ

στικά στην φερόμενη ως μη νομίμως συγκληθείσα και συγκροτηθείσα Γενική
Συνέλευση της 14.12.2012. Ως «αδιάσειστο» δε αποδεικτικό στοιχείο προσκό
μισαν και επικαλέστηκαν ενώπιον της ιι. Ειρηνοδίκη Κρωπίας ιο από
28.6.2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (αριθ. πρωτ.
2636/2013), σύμφωνα με ιο οποίο ι Περιφέρεια είχε αρχικώς αρνηθεί την
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ και δημοσίευση στο ΦΕΚ της από 14.12.2012 από
φασης ΓΣ περί εκδόσεως του Β’ Ομολογιακού Δανείου και παροχής άδειας με
α του Ν. 2190/1920,
βάση τα άρθρα 23 και 23
με την αιπολογία ότι: «στον πί
νακα μετόχων δεν περιλαμβάνεται το σύνολο ‘των μετοχών (4.000 μετοχές,),
σύμφωνα με την από 15/10/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε
την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (3.4 00 νέες μετο
χές) και το γενικό όρο πον αναφέρεται στην εν λόγω Γενική Σενέλευση». Ο δε
όρος «8» αφορούσε την παράδοση στους ομολογιούχους δανειστές τίτλων με
τοχών εντός μίας ημερολογιακής εβδομάδος από την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης.
Η ως άνω, ωστόσο, κρίση της εποπτεύουσας αρχής ήταν προδήλως
εσφαλμένη, δεδομένου ότι στις 14.12.2012 σι μετοχές της εταιρείας ήταν
όσο, και ανήλθαν σε 4.000 στις 15.12.2012, οπότε και έλαβε χώρα η μετα
τροπή των ομολογιών σε μετοχές κατά οριζόμενα στην από 15.102012 από
φαση ΓΣ και στο Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολογιακού δανείου. Η δε μετατρο
πή των ομολογιών σε μετοχές στις 15.12.2012, προκύπτει και από το από
21.12.2012 πρακτικό ΔΣ ιο οποίο προσυπογράφεται από τον Δημήτριο Ευτυ
χιάκο.
Κατά του ανωτέρω εγγράφου της Περιφέρειας υπεβλήθη στην Περι
φέρεια η από 24.7.2013 ένσταση-προσφυγή-διαμαρτυρία της Εταιρείας και
του πρώτου εξ’ ημών. Η ανωτέρω ένστασή-προσφυγή-διαμαρτυρία μα Κα

τόπιν γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας (αριθ. πρωτ.
ιο/2ι & ι67462/ιο) έγινε δεκτή και με ΤΟ από 2.10.201 (αριθ.

της Περιφέρειας προς Το Γενικό Εμπορικό Μη
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ορίστηκε ότι Θα πρέπει Το Γ.Ε.ΜΗ να προχωρήσει στην
καταχώρηση και δημοσιευση του από 14.12.2012 πρακτικού ΓΣ. Εν συνε
πρωτ. 487/01) έγγραφο

χεία, στις 4.10.2013, το Γ.Ε.ΜΗ εξέδωσε την ανακοίνωση προς ιο Εθνικό Τυ
πογραφείο περί καταχώρησης της από 14.12.2012 απόφασης Γενικής Συνέ
λευσης. Περίληψη της από 14.12.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕΕΠΕ &ΓΕΜΗ/7ό7/8.ιι.2σιι. Εν όψει δε της
ανωτέρω καταχώρησης και δημοσίευσης της από 14.12.2012 απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης, αναμένεται προσεχώς και η δημοσίευση της από
3.6.2013 απόφασης ΔΣ περί διαπίστωσης καταβολής του συνόλου του Β’ Με
τατρέιμιμου Ομολογιακού Δανείου και συνακόλουθης αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η δη
ΙΙ
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μοσίευση του ως άνω από

3.6.2013

πρακτικού ΔΣ εκκρεμούσε λόγω της εκ

κρεμότητας που υπήρχε σε (έση με την από 14.12.2012 απόφαση της Γενικής
Συνέλευση ς.

-

Επομένως, δεν υφίσταται πλέον ουδεμία αμφισβήτηση περί της νο
μιμότητας σύγκλησης και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της
14.12.2012 και της λήιρεως των σχετικών αποφάσεων! Ολόκληρη δε η αίτη
ση μεταρρύθμισης των Δημητρίου και Νικολάου Ευτυχιάκου στηρίζεται στην
αρχική άρνηση της Περιφέρειας για την καταχώριση του από 14.12.2ο12 πρα
κτικού ΓΣ. Κατά τα λεγόμενά τους μάλιστα, δεδομένου όπ η αρμόδια αρχή
λ. ιι Περιφέρεια) αποφάνθηκε ότι η από 14.12.2012 Γενική Συνέλευση εί
1
(δι
ναι μη νόμιμη, μη νόμιμες είναι και οι αποιράσεις περί άρσης της απαγόρευ
σης ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 23 του Ν. 219ο/192ο, περί παροχής άδειας του
α του Ν. 2190/1920 και περί εκδόσεως Β’ Ομολογιαιιού Δανείου και
άρθρου 23
της συνακόλουθης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές. Η αρμόδια αρχή, όμως, και μάλιστιι κατόπιν της σύμφ()νι]ς γνώμης της νομικής της υπη ρεσί—
ας, εν τέλει και δη στις 2.10.2013 έκρινε πως είναι καί)’ όλα νόμιμη η από
14.12.2012 Γενική Συνέλευση και στις 4.10.2013 προέβη σε καταχώ ρηση
και δη μι σίει ση του σχετικού πρακτΙκοί.
ΙΙ ως άνω από 2.10.2013 αποδοχή τις από 24.7.2013 διοικιιτικής προ
σφυγής/ένστασης/διαμαρτυρίας μας και η συνακόλουθη καταχώρηση και δη
μοσίευση της από 14.12.2012 απόφασης Ι’Σ, αποτελεί μεταβολή ιων
κών π αφράτην_Ίδια την ουσία της υπόθεσης και δικαιολογεί απόλυτα
την ανάκληση της ατό 31.7.2013 προσωρινής διαταγής διότι η κ. Ειμηνοδί
κης Κρωπίας προφανώς στηρίχθηκε στην υιριστάμενη στις 29.7.201:3 (ιιμερο
μηνία συζήτησης αίτησης μεταρρύθμισης) πραγματικότητα, ήτοι στην κατά Τί)
χρόνο εκείνο άρνηση της Περιφέρειας να προβεί σε καιιιχώρηιιι και διμιοσί—
ευση της εν λόγω αποφάσεως. 11 κατάσταση όμως, σήμερα, είναι εντελώς δι—
—

αφορετ ιιίή.

_η!!)μ!μ!):

η.

Συνέλευσης με αποτέλεσμα:
α) Υφίσταται και είναι ιιιιϋ’ όλα ισχυρή ι άρση της απαγόμευσις αντα—
γινιιιμο Κατ’ άρΟμο 23 του Ν 2190/1920.
1) Υφίσταται κοι είναι ιιιιθ’ όλα ισχυρή 1] πιι μοχή άδειας της Γενικής
ιι )ώσωιιιι 101) άρθρου 23’ παρ. 5
Συνέλευσης για τη ιύναιρι ίΗ)1 ιβάιΤ1ιι)’
Τί)1)

Ν.

2 190/1920.

γ) Η μετοχική σύνθεση της ίταιρείας από την 1.6.2013 (ημερομηνίιι
ιει ιι τροπής των ομι )λι )γιν ιι σ’ Ι ομολογιακού δανείου σε μετοχές) κιιι ιέχμι
και σήμερα έχει ως εξής:
Γεώργιος Αλεξόπουλος: 5.800 μετοχές (62%)
Νικόλαος Ειπ υχΙίιΚος: 1.700 μετοχές (18%)
Δηιήτριος Ειτυχιά Κος: 1.700 μετοχές (18%)
—

—

—
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-

ΦΙΝ Α.Ε.:

200

μετοχές

(2%)

Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως δεδομένης της καταχώρησης της από
14.12.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.ΕΜΗ και της μη ύπαρξης
πλέον αμφισβήτησης σε σχέση με τη νομιμότητά της, δεν υφίσταται κανένας
λόγος διατήρησης της ιυτό 31.7.2013 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρηνοδί
κη Κρωπίας, δεδομένου ότι όλες οι μομφές που σι μέτοχοι μειοιρηφίας αποδί
δουν στον πρώτο εξ’ ημών για δήθεν σύγκρουση συμφερόντων με ιο νομικό
πρόσωπο της Εταιρείας λόγω διενέργειας δήθεν ανταγωνιστικών πράξεων
χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσης, καταρρίπτονται. Σε κάθε δε περίπτωση
δεν υφίσταται ιο στοιχείο του κατεπείγοντος για τη διατήρηση προσωρινής
διοίκησης εν όψει και του γεγονότος ότι το αίτημα διορισμού προσωρινής
διοίκησης αφορά την άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δύνα
ται να συγκληθεί και από ιο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο (ίδετε και κατωτέ
ρωυπόΒ).
2.

Παροχή άδειας του άρθρου

22

του Ν.

2Ι90/1ί20

Στο άρθρο 23 του Ν. 2190/1920 ορίζεται ότι απαγορεύεται στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να συμμε
τέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Ο Δημήτριος και
ο Νικόλαος Ευτυχιάκος, διατείνονται ότι Θα πρέπει να διοριστεί προσωρινή
διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ, επειδή ο πρώτος εξ’ ημών συμμετέχει ως ομόρ
ρυθμος εταίρος στην, κατά τους ισχυρισμούς τους, ανταγωνιστική εταιρεία
ΓΚΙΩΝΗΣ Ο.Ε. Ο ισχυρισμός αυτός τυγχάνει παντελώς αβάσιμος για τους ε
ξής λόγους:
‘Εχει ρητά δοθεί άδεια από την από 14.12.2012 Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας.
Σε κάθε δε περίπτωση, η εταιρεία «ΓΚΙΩΝΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν είναι
ανταγωνιστική επιχείρηση, δεδομένου ότι κατά τον χρόνο εισόδου του α’ εξ’
ημών στην εν λόγω εταιρεία (που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2012), και τα
δύο έργα της Εταιρείας μας (2οο και 512 Κ\’[) είχαν ήδη συνδεθεί με τη ΔΕΗ
(το πρώτο συνδέθηκε τον Ιούλιο του 2012 και το δεύτερο ιο Νοέμβριο του
2012,) και άρα ουδείς ανταγωνισμός υφίσταται μεταξύ των δύο εταιρειών.
-

-

ας

—

3. Επανατοποθέτηση πάνελ στο φωτοβολταϊκό σταθμό της Εταιρεί
έγκριση σύναιρης συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 2211 του Ν.

211)0
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Άλλη μία μομφή κατά του πρώτου εξ’ ημών στην οποία οι Αφοί Ευτχιάκου στηρίζουν την κυρίως αίτηση τους (την οποία είχαν ενσωματώσει αυτούσια στην αίτηση μεταρρύθμισης) είναι ι δήθεν «παράνομη Και αυθαίρετη»
αφαίρεση πάνελ από το φωτοβολταϊκό πάρκο 512 ΚνΤ της Εταιρείας και το
ποθέτησή τους σε πάρκο της Εταιρείας «ΓΚΙΩΝΗΣ Ο.Ε.». Ως προς τον αβά
σιμο αυτόν ισχυρισμό, λεκτέα είναι τα ακόλουθα:
Η ως άνω απομάκρυνση των πάνελ και η προσωρινή τοποθέτησή τους
σε φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρείας Γκιώνης Ο.Ε. έγινε καθ’ όλα νόμιμα
και χωρίς καμία ζημία της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ήδη από το τέλος του
. ‘Επρεπε, λοιπόν, να
7
2012, παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο πάρκο 512 Κ½
διαπιστωθεί σε τι ακριβώς οφειλόταν το πρόβλημα. Ο πρώτος εξ’ ημών, αιρε
τός Γίρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, αρχικά κάλεσε επα
νειλημμένα τους προμηθευτές ΕυΡΟΟΕ, Χατζηχριτστόιρα και ΕΕΕΕΚ να
προσέλθουν στο πάρκο, να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να διορθώσουν τυχόν
ελαττώματα. Οι ανωτέρω προμηθευτές δεν προέβησαν, όμως, σε καμία ενέρ
γεια. Προκειμένου, λοιπών, να επιλυθεί το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν, ο
πρώτος εξ’ ημών, στις 27.3.2013, προέβη σε απομάκρυνση 566 πάνελ και 5
Ίιι’ΙΓ από τον φωτοβολταϊκό σταθμό 512 ΚΝ και εγκατάστασή τους σε
άλλο ιρωτοβολταϊκό σταθμό προκειμένου να γίνουν δοκιμές και να διιιπιστω
Θεί αν η δυσλειτουργία οφείλεται στα εν λόγω πάνελ ή αν το πρόβλημα οφεί
λεται σε ιιάποια άλλη αιτία. Ι’ια την απομάκρυνση και εγκατάσταση τιι)ν πά
νελ σε άλλο πάρκο συνηιρΟι με τιιν εταιρεία Ι’ΚΙΩΝΙ ΙΣ Ο.Ε. νόμιμη σύμβασιι
μίσθωσης εξοπλισμού, διάρκειας πέντε (5) μηνών και έναντι μηνιαίου μισθώ—
ματος 1.700 Ευρώ. Η εν λόγω σύμβασιι υπεβλήθη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η
εταιρεία έχει λάβει μισθώματα ύψους 5.400 Ευρώ, δεδομένου ότι η αύμβιιοι
μίσθωσης λύθηκε πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της. Ι Ιράγμιιτι
διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα στους 1Ι1νΓΓ5 και ως εκ τούτου ιινιιτέθηκε
σε· τεχνική εταιρεία η επισκευή τιιις προκειμένου αυτώ νιι ειτιιιτριιιρι)ύν στον
ιρω’{οβολταΙκι’) σταθμό της ετιιιρείιις. Αμέσως μι’)λις έγιναν οι κατάλληλες επι
σκευές, ετιιστράιριιιαν σεις .7.2ί) 1:3 το φωτοβολτιιΙκώ τι’ιριιο της Ιίτιιι ρείιις
και έιιιοιε είναι πλήρως λειτουργικό και πιιριιγωγικιι.
Εκ τιν ιινω’ιέρω προκύπιει πως σι ενέργειες ‘του πρώτου εξ’ ημών ιπο
μικα και ‘του ιιιρειού Διοικητικού Συμβουλίου ‘της 1τιιιρείας συλλογικι’ι ήταν
καθ’ όλιι νόμιμες κιιι ιιπολύτως ιιιιρλι·ίς για την Ετιιιρεία. Και Τούτί) ί·ι(’)Τ1
11 ιιιτομάκρυνιιη τιν ιι’ινελ και ιι ι’ι’ι·Ι ι’ι·ι’, έγινε γιο ιιι’γκεκρι ιένους
1 ιιιτα λειτι υγίιις ‘του πόρκου κιτι υυνι’φΟι
λογους που αιραρούιπ ιν σε πρι )βλή
προς τούτο νόμιμη σύ ιβαιιη μίσΟωοις. Υατή μχε δυιτλειτουργίιι στο πάρκο που
έπρεπε νιι αποκιιιιιιιυιί)εί ι’η ιεσιι κιιι πριιγμιιτι αποδείχθηκε· ότι Τί) προβλημιι
1 ιειώνειι ιι ότι ι ιιπι’)
οιρειλώΠιν στα πυγκεκριμένα πι’ινελ και Ι ι’ινι’ι·Ιι’ι·Ξ. Σι
—
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/
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει παράει ρητή έγκριση για
τη σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία όχι μόνο δε ζημιώθηκε, αλλά αντιθέτως επωφελήθηκε από
την απομάκρυνση και τον τεχνιιιό έλεγχο ‚των πάνελ διότι πρώτον εισέπραξε
5.400 ευρώ και δεύτερον διότι έγιναν σι απαραίτητες επισκευές και πλέον ιο
πάρκο λειτουργεί κανονικά και έχει την προσήκουσα απόδοση.
Τα πάνελ επεστράφησαν στις 9.7.2ο13 (ήτοι πριν από ιο χρόνο λήξης
της μίσθωσης και σε χρόνο που Πρόεδρος του ΔΣ ήταν ο πρώτος εξ’ ημών) στο
πάρκο της Εταιρείας και έκτοτε λειτουργούν άριστα και αποφέρουν έσοδα
στην Εταιρεία. Τούτο δε προκύπτει και από τα μηνιαία σημειώματα τιμολογί
ων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του πάρκου από τον ΑΑΓΗΕ, στα
οποία φαίνεται ξεκάθαρα, ότι η Παραγωγή τους μήνες Δεκέμβριο 2012 έως
Μάρτιο 2013 ήταν μεταξύ 3.000 έως 6.οοο ευρώ, ενώ μετά τον έλεγχο των
πάνελ και ιινθι-1& και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του πάρκου,
τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο 2013 ήταν ι8.οοο έως 26.000 ευρώ.
Το ανωτέρω γεγονός, δηλαδή η επανατοποθέτηση των πάνελ στο πάρ
110 των 512Κ½, δεν ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της από 31.7.2013 προ
σωρινής διαταγής. Εκτιμούμε ότι αυτό συνέβη λόγω των ισχυρισμών των α
ντιδίκων περί έλλειψης νομιμότητας της απόφασης της από 14.12.2012 ΓΣ που
ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 23
α παρ.
5 του Ν.
2190/1920. Η απόφαση, όμως, αυτή (όπως αναλύθηκε ανωτέρω) έχει ήδη
κριθεί νόμιμη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επομένως, και δεδομέ
νου ότι υπήρξαν νόμιμες συμφωνίες για την προσωρινή απομάκρυνση των
πάνελ προκειμένου να γίνει τεχνικός έλεγχος, χωρίς καμία ζημία της Εται
ρείας, αλλά αντιθέτως επ’ ωφελεία αυτής, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πα
ράβαση της υποχρέωσης πίστης του πρώτου εξ’ ημών. Περαιτέρω, δεδομένου
ότι τα πάνελ έχουν ήδη προ πολλού επανατοποθετηθεί στο φωτοβολταϊκό μας
πάρκο, ουδεμία κατεπείγουσα περίπτωση υφίσταται για τη διατήρηση της
προσωρινής διοίκησης που ορίστηκε με την από 31.7.2013 προσωρινή διατα
γή.
14.12.2012

-

-

λουμφωνία μεταξύ των μελών της προσωρινής διοίκησης
δυνος βλάβης των συμφερόντων της Εταιρείας
4.

—

κίν

Από τις 31.7.2013, οπότε και διορίστηκε με προσωρινή διαταγή προσω
ρινό ΔΣ της Εταιρείας, υπάρχει πλήρης ασυμφωνία μεταξύ των μελών της
προσωρινής διοίκησης. Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
συντάσσεται πάντοτε με τους προσωρινούς συμβούλους Δημήτριο και Νικό
λαο Ευτυχιάκο και αγνοούνται παντελώς σι απόψεις των μελών Μιχαήλ και
Κωνσταντίνου Αλεξόπουλου. Πέραν της εντελώς άιιυ ρης και καταχρηστικής
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συνεδρίασης και απόφασης ΔΣ που ελήφθη στις 12.12.2013 με συμ
ψηφοφορία των Νικολάου και Δημητρίου Ευτυχιάκου ενόψει της
της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι ίδιοι κατά της εταιίι
7
άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί η συνεδρίαση του προσωρινού ΔΣ που έλαβ..
χώρα στις 5.12.2013, κατόπιν σχετικής αίτησης των μελών Μιχαήλ και Κων
σταντίνου Αλεξόπουλου.
Συγκεκριμένα, στις 3.12.2013 κοινοποιήθηκε στη Εταιρεία αίτηση α
σιραλιστικών μέτρων της εταιρείας ΕυΓοΞοΙ (που τυγχάνει προμηθευτής της
Εταιρείας) με αίτημα τη συντηρητική_κατάσχεση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη νομικής και πραγ
ματικής μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Σημειώνου
με ότι με την από 18.6.2013 αίτησή τους οι Νικόλαος και Δημήτριος Ευτυχιά
κος έχουν προτείνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ειιιοο1, κ. Ξάνθη, ως α
ναπληρωματικό μέλος της προσωρινής διοίκισιις της ΜΟΟυ$! Προτείνουν
δηλαδή να διοριστεί ως μέλος της διοίκισης της Εταιρείας μας ο νόμιμος εκ
πρόσωπος της εταιρείας που τώρα ζητεί τιι συντηρητική κατάσχεση της περι
ουσίας τιις!
Χρόνος συζήτησης της προσωρινής διαταγής ορίστηκε η 6.12.2013 και
ώρα ιο.ι5. ΙΙ ανωτέρω αίτηση παρελήφθη από τους Μιχαήλ και Κωνσταντίνι)
Αλεξόπουλο κιιι κοινοποίηθηκε αυθημερόν στον προσωρινό ΙΙρόεδρο του ΔΣ,
Διονύσιο Πετρόπουλο, με αίτημα την άμεση σύγκλησι ΔΣ για την αντιμετώ
πιση του κατεπείγοντος αυτού ζητήματος και τον διορισμό δικηγόρου κοινής
αποδοχής για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στην εν λόγω υπόθεση.
Η απάντηση που έλαβαν οι ανωτέρω σύμβουλοι από τον προοιμινώ
Πρόεδρο είναι ότι εκείνος απουσιάζει εκτός Αθηνών λόγω ανειλημμένων υπο
χρεώσεων και αν καταφέρει να επιστρέψει θα οριστεί συνεδρίαση ΔΣ για τις
5.12.2013 προκειμένου να αποφασιστεί ιιν α3τιιιτείτιιι εκπ )ιιώπιΙσιΙ της Ε—
ταιρείιις και από ποιον! Εν τέλει έλαβε χώρα η εν λόγω συνεδρίιιση το από—
γευμιι της 5. 12.2() 13. ( ) σύμβοιλος Μιχαήλ Αλεξόπουλος, εΚπ)οίΙ(ι)π1)ντ(1ς και
ταν Κωνιιοτιιντίνο Αλεξόπουλο, π)νιιπ την κμιιπμύτ ιτιι του ζητήματος και την
ιινιιγκη ειιπρ σιυιι]οις της Εταιρείας ιι:ιιι δικηγι)μι) 1ί()1\’ης ιιποδοχης ι)λιι)ν
ιων υλών Ε()Ι) πρΟίΠι)ς)Ινοί) ΔΣ ή \ιιλλιικτικι’ι τον διορισμώ ενός δικηγι’)μου
ιπώ την πλευρά τιι)ν Αφών Ευτυχιάκου και ενός δικηγόρου ιστό τιιν πλευρά
Αλεξώτιονλου ιρακειμένου νιι προιιιυτιιιοιιν ιιι) ινο)ιελιυμι.ιτικιι τα ()1)μψέ—
ρι ντιι της Ετι ιι ρείιις ιιις. Ανειμερε επίιπς επιινειλη ι ιένως ότι η Ειιιιρείι ι ?·χει
ικιινά περιουσιακά οιοιχείιι, ιινιιιένει άμειιιι την είιυιριιξη ιιμ))ι)ι) ευρ(ι) από
ταν ΑΛ Ι ‘Ι ΙΕ κιιι ουδείς κίνδυνος υφίστατιι ι για τιιν ΕιιιοοΙ
Ί’α ιιιτή ιιιτι ι του μελών Μιχαήλ και Κωνιττιιντίνου Λλεξώπουλι )υ ιι—
γνοήΟικιιν για ιικώμ η ιίιι φορά παντελώς και με πλειοιηιμία :3—2 το προσωρι—
\ό ΔΣ διόρισε ταν δικηγώρο που επιθυμούσαν σι Νικόλαος και Δημήτριος Ευ—

ΔΙ’ΥΔιΙ1’ΛΚΙ ΙΣ & ΣΥΝΕΡΙ’Λ1ΕΣ
ΔΙ ΚΙ ΙΙ’ΟΡΙΙ(ί-1 Ε’Ι’ΑΙΡΕΙΛ
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ό

τυχιάκος. Κατά την ημέρα δε της συζήτησης της προσωρινής διαταγής, ουδε
μία ουσιαστική άμυνα προέβαλε ο προσωρινός Πρόεδρος και καμία αναφορά
δεν έγινε στην περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας μας. Η αίτηση προσω
ρινής διαταγής εν τέλει απερρίφθη (προφανώς γιατί από την αίτηση των α
ντιδίκων ΕιιΓοοΙ δεν προέκυψε κανένας λόγος κατεπείγοντος για τη δέσμευ
ση της εταιρικής περιουσίας), ωστόσο δεν είναι καθόλου απίθανο κατά τη συ
ζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών τον Φεβρουάριο του 2014, να ευδοκιμήσει
η αίτηση, ειδικά αν δεν εκπροσωπηθεί η Εταιρεία καταλλήλως και συνομολο
γήσει την αίτηση.
Αξίζει μόνο να αναφερθεί ότι πέραν της άρνησης συνεργασίας του
προσωρινού Προέδρου και των Αφών Ευτυχιάκου με τους Μιχαήλ και Κων/νο
Αλεξόπουλο, η αρχική πρόταση της πλευράς Ευτυχιάκου ήταν να ειιπροσωπη
Θεί η Εταιρεία στην προσωρινή διαταγή από τον προσωρινό Πρόεδρο, να συ
νομολογήσει την αίτηση και να συναινέσει στη χορήγηση προσωρινής διατα
γής κατά της Εταιρείας!
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές πως η διατήρηση του προσωρινού
διοικηπκού συμβουλίου Θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας και Θα
πρέπει άμεσα να ανακληθεί. Και τούτο εν όψει και της εκδίκασης το Φε
β ρουάριο του 2014 της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ΕυΓοΞοΙ, ήτοι σε
χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας εκδίκασης της Κυρίως αίτησης για τον
διορισμό προσωρινής διοίκησης στις 11.3.2014. Είναι προφανής ο κίνδυνος
βλάβης των συμφερόντων της Εταιρείας αν διατηρηθεί η από 31.7.2013
προσωρινή διαταγή, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το προσωρινό ΔΣ
να αποφασίσει (κατά πλειοψηφία) την αποδοχή της αίτησης συντηρητικής
κατάσχεσης με ολέθριες συνέπειες για την Εταιρεία μας. Είναι δε φανερές οι
προθέσεις του προσωρινού ΔΣ, ενόψει και του γεγονότος ότι οι ίδιοι σι Αφοί
Ευτυχιάκου έχουν προτείνει τον κ. Ξάνθη (Διευθύντα Σύμβουλο της Ευι·03ο1)
ως προσωρινό μέλος της διοίκησής μας και μόλις ανέλαβαν καθήκοντα προ
σωρινού ΔΣ βάσει της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής, η ΕυΓοΞοΙ επέδω
σε στην Εταιρεία μας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων!

Β. Καταχρησπκή και άνευ αντικειμένου ιι αίτηση διορισμού προσω
ρινής διοίκησης

Ενας ακόμη λόγος ανάκλησης της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής,
είναι το γεγονός ότι η Κυρίως αίτηση των Δημητρίου και Νικολάου Ευτυχιά
κου ασκείται εντελώς καταχρηστικά και τυγχάνει άνευ αντικειμένου. Με την
αίτηση αυτή, επικαλούμενοι την ΑΚ 69, ζητούν ταν διορισμό προσωρινής
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διοίκησης Προκειμένου αυτή (ήτοι η προσωρινή διοίκηση) να συγκαλέσει
νική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ προβλέπει εξαιρετικές περιπτώσεις
στις οποίες δύναται να ζητηθεί ο διορισμός προσωρινής διοίκησης νομικού
προσώπου. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την έλλειψη προσώπων διοίκησης
και τη σύγκρουση συμφερόντων μέλους διοίκησης με τα συμφέροντα της ε
ταιρείας. Η ΑΚ 69 αποτελεί «υΙίιτιυιτι τυίυιπ», η προσφυγή σε αυτή μόνο
κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα επίλυσης με
άλλον τρόπο συγκεκριμένου ζητήματος που έχει ανακύιμει. Η διάταξη του
άρθρου 69 του ΑΚ είναι επικουρική και γενική έναντι των ειδικών διατά
ξεων του Ν. 2190/1920, δεδομένου ότι σκοπός της εισαγόμενι]ς με αυτήν
ρύθμισης δεν είναι η άσκηση από τα Δικαστήρια εποπτείας σε αυτούς που
δισικούν τα νομικά πρόσωπα και η φιιλκίδευση, με την παρεμβολή της δι
καστικής Κρίσης, της ιιυτονομίας της βουλήσεως του αρμοδίου για την ε—
κλι γή τιν δι() ικούντι)ν κυριαρχικού οργάνου του νομΙΚού προσώπου, αλλά

ο περιορισμός του δικαστηρίου μόνο στη διάγνωση της ανυπαρξίας διοίκησης
από λόγους πραγματικούς ή νομικούς ιιαι της ύπαρξης περίπτωσης σύγκρου
σης συμιρερόντων μεταξύ των προσώπων της διοίκησης και του νομικού Προ
σώπου της Α.Ε.2 Σύγκρουση δε συμφερόντων των μελών της διοίκησης και
του νομικού προσώπου δεν υπάρχει όταν η δράση της διοίκησης ανιιβιιίνει
στα ατομικά συμιρέροντα μετόχων ή συγκρούονται συμφέροντα μετοχικών
ίηίάδων ή η διοίκιση έχει δ1(ιι)ορά ιιποιί)ειιιν σε σχέση ιε τη συνέλευση
μετόχων ως προς την επιδίωξη επιχειρηματικών στόχων, ούτε όταν γίνεται
κακή διαχείριση των υποθέσεων της ΑΕ.3 Η δικαστική κρίση στοι(!ο
ης ΑΚ 6ι οριοθετείται με αυστηρό τρόπο από τη
αναλογικότητας (άρθρο 2 παρ. ι εδ. γ Σ) η οποία στο ιιιαμ:
ξειτμε τις αρχές ηςρι
ρικό’ιητας.4

Σωνιι, ιε ‘ιο ιιι Ο ο 3 παρ.

Ν. 2190/ 1921)
ιωιιύι’ ιο ένα νικοσ ιό (Ι/2ο) τον κιτ ιιιβε
« Με ιιί’τ ι;ι;η ιε τόχωι’, ιον εκ]τρ
ιβούλιο ν]ιοχρεούτιι υα 111)—
1
11 ιέ’ι’ον /ιι·τι χικού κτ’φιτλαίι ν, ι διοικητικό ι;ν
μλ
)‘κιιλεί έκ’τιικτι γενική ιιννέλενιιι; των ιετόχων, ορίζοντας ιμέρα οννεδ/)ίίτιΙΙ/ς
αυτής, η οποία δεν 2τρέπει νιτ απέχει 2ιερι(ισότερι) από σαράντα πέντε (45) 1;—
μέρες από την ι;μνρομηνία επίδοσης της ιιίτησι;ς στον πρόεδρο τον διοικητι
κού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διά’ιαξης.
Εφί Ιειμ29/2σιο, ΔΕΕ 2οιο/ι 183,
Εφί)ες91ι/2οο4, Λ)μ 2004,1431)
‘Ιι ε’
1

ενδιικτικά ΛΙ Ι

ΙιρΙ Ιιιρ

21)/201(),

Βλ.

7ό/2005,
3(111

Ρώκιι

Ι 101)

ΙφΙ Ιειρ ιοό8/2οο7, ΔΕΕ

Ί’ΝΙ Ι Νί )1’νΙ()Σ
Ι’1Τμ1Κές ΙΊ1ι1μ[ι’ς 200$)
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2008, 721,

νενσυγκληθεί γενική σννέλευση από το διοικητικό μβούλιο εντός είκο
ί) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργεί
(
ΤΠι απο τους αιτονντες μετοχονς με δατανες της εταιρείας, με αποφαση του
μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη δι
αδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος
και οχρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.».
__;,

Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται ρητά η δυνατότητα στους μετό
χους μίας Α.Ε. να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων ορίζοντας συνάμα τα Θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η εν λό
γω διάταξη είναι ειδικότερη του άρθρου 69 του ΑΚ και σαφέστατα λιγότερο
επεμβατιιιή στην αυτονομία και τη βούληση του νομικού προσώπου της ανώ
νυμης εταιρείας.
Ο Δημήτριος και ο Νικόλαος Ευτυχιάκος, όμως, αντί να αξιοποιήσουν
τη δυνατότητα που τους παρέχει ο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» Νόμος και να
ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να ληφθούν αποφάσεις για τα
Θέματα που τους απασχολούν, προσέφυγαν στο ακραίο και σε κάθε περίπτω
ση επικουρικό μέτρο της αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης προκειμέ
νου εν συνεχεία αυτή να συγκαλέσει ΓΣ!! Ουδέποτε, όμως, ζήτησαν από το
αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης! Κανείς δεν
τους έχει αρνηθεί τη σύγκληση ΓΣ! Και αν ακόμη το είχαν πράξει και το αιρε
τό ΔΣ τους το είχε αρνηθεί, είχαν τη δυνατότητα να συγκαλέσουν οι ίδιοι άμε
σα Γενική Συνέλευση με την έκδοση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που
αναμφίβολα Θα είχε εκδοθεί ταχύτερα από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε
εν προκειμένω. Από τον Ιούνιο του 2013 που κατέθεσαν την κυρίως αίτησή
τους, έχουν ήδη εκδικασθεί δύο αιτήσεις τους για χορήγηση και μεταρρύΘμι
ση προσωρινής διαταγής! Ενώ εάν από την αρχή είχε ζητηθεί από το ΔΣ η σύ
γκληση ΓΣ, Θα είχε ήδη προ πολλού λάβει χώρα συνεδρίαση ΓΣ και δεν Θα
χρειαζόταν κανείς να αναμείνει τη δικάσιμο της 11.3.2014 και την έκδοση δι
καστικής αποφάσεως προκειμένου στη συνέχεια η προσωρινή διοίκηση να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση!
Η ως άνω καταχρηστική συμπεριφορά των Δημητρίου και Νικολάου
Ευτυχιάκου καταδεικνύει τον πραγματικό σκοπό της υποβολής της αίτησής
τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας. Σκοπός τους φυσικά δεν είναι η
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αλλά ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου,
τον οποίο και επιδιώκουν να αποκτήσουν προσφεύγοντας στο ακραίο και πα
ρεμβαπκό μέτρο διορισμού προσωρινού ΔΣ με δικαστική απόφαση, το οποίο
λόγω της παρέλευσης ήδη τεσσάρων μηνών από τον διορισμό του έχει κατα
στεί «μόνιμο». Σκοπός, ωστόσο, της διάταξης της ΑΚ 69 δεν είναι ο διορισμός
νέου διοικητικού συμβουλίου με αίτηση μετόχου που διαφωνεί με το αιρετό
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διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας! Επίσης, διορισμός προσωρινής διοίιιη9ής 7
για σύγκληση ΓΣ μπορεί να ζητηθεί μόνο όταν ελλείπουν τα πρόσωπα του Δι·οικητικού Συμβουλίου και έτσι δεν δύναται εκ των πραγμάτων να συγκληθεί
Γενική Συνέλευση. Και τούτο διότι ο Ν. 2190/1920 προβλέπει ειδικές διαδικα
σίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και μόνο αν αυτές δεν μπορούν
εκ των πραγμάτων να τύχουν εφαρμογής, δύναται κανείς να προσφύγει στην
επικουρική και γενική διάταξη της ΑΚ 69.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως και για τον λόγο αυτό συντρέχει
σπουδαίος λόγος ανάκλησης της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής και της
ανάληψις καθηκόντων διοίκησης από το αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε τον Ιούνιο του 2012 τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που επιθυμούσε και σι μεταγενέστερες δια
ιρωνίες μεταξύ των μετόχων σε κιιμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογή—
σουν τον διορισμό πρσσωρινής διοίκησης κατ’ άρθρο 69 ΑΚ και δη με προσω
ρινή διαταγή.
ιστό τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησης
της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής (υπ’ αριθ. 285/2013, άλλως μετιιρ
ρύΘμισής της ώστε στην ιερίπ[ωσιι αυτή να διορισθεί προσωρινό ΔΣ αποτε
λούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ και Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο και από τον ιι.
Διονύσιο Ι Ιετρόπουλο, ήτοι χωρίς την συμμετοχή τιι)ν κ.κ. Νικολάου κιιι Δη—
μητρίσι) Ευτυχιάιιου σι οποίοι έχουν πλέον προφανή σύγκρουση συμφερόντι)ν
με αυτά της Εταιρείας.
ΕΙΙΕΙΔΗ όπως προκύπτει από την ως άνω ανάλυση, από την έκδοση
της ιιπό 31.7.2013 προσωρινής διαταγής έχει λάβει χώρα μεταβολή ιων συν
θηκών, τόσο ως προς ιο ζήτημα του κατεπείγοντος όσο και ιι)ς προς την Ιδια
την ουσία της υπόθεσης, που δικαισλογεί την ανάκληση της ως άνω προιωρι—
νής διαταγής.
ΕΙΙΕΙΔΙ Ι έχουμε προιριινές έννομο συμφέρον γιιι την υποβολή της πιι—
ρουσα οίτησι]ς ανάκλησις δεδοΙ ιένου ότι 1) ι ρι)τος εξ’ ημών τυγχάνει ιέτοχος
στ ποσοστό (2% κοι αιρειός Ι Ιρώεδρσς ιι)υ Διοικητικού Συμβουλίου που ε’ξέ—
λεξε η από 28.ό.2ο [2 Γενική ΣυνέλευσιΙ της Εταιρείας, η δε δεύιη)ι] εξ’ ι,ιών
111 »1ιις ιε πι )ιιοοι 2%
ι
1
τ ιιγχάνει ιέιοχος της Ιζ
ΚΙ Ι ΕΙΔΙ Ι ιιυ ιφωνα ιε ιο ό )01 )ο 74 Ι παρ. 2 του ΚΙ ΊολΔ, ιο Δικιισ’ι 11 ριο
ανακαλεί οποτεδήποτε, ακόμη κιιι ουτεΙιιιγγέλτως την προσωρινή διιιτιιγή
ΕΠΕΙΔΙΙ

του.
όλως εΙιικοιφικώς τυγχάνει ειραρμογής και το άρθρο 696
παρ. 3 του ΚΙ ΙσλΔ.
ΕΙ ΙΚΙΔΙ Ι ιο Δικαστήριο Σι ις τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τώιον αρμό—
δισ για ι ‘ι ν εκδίκιιο ιι της πιι ρούσος.
ΕΙΙΚΙΔΙΙ

2()
Δ1’ΥΑΛΙΡΛΚΙΙΣ & ΣΥΝΤ 1Ι ΝΓΕΣ
ΔΙΚΙΙΓΟΡΙΚΙΙ ΕΤΑΙΡΕίΑ

‚

/
ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληΘινη.

-

ΕΠΕΙΔΗ κατά τη συζήτηση της παρούσας Θα προσκομίσουμε έγγραφα

και Θα εξετάσουμε μάρτυρες ενώπιόν Σας.
-

προσκομίζουμε τα υπ’ αριθ.
ι
προείσπραξηςΔΣΑ.’
ΕΠΕΙΔΗ

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

ι. Την ανάκληση της από 31.7.2013 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρη
νοδίκη Κορωπίου και της μεταρρυΘμισθείσας με αυτήν από 1.7.2013 προσω
ρινής διαταγής ώστε να αναλάβει καθήκοντα διοίκησης της Εταιρείας το Διοι
κητικό Συμβούλιο που εξελέγη με την από 28.6.2ο12 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
2. Άλλως επικουρικώς, τη μεταρρύθμιση της από 31.7.2013 προσωρινής
διαταγής της κ. Ειρηνοδίκη Κρωπίας και τον διορισμό ως προσωρινού ΔΣ μέ
χρι τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας και υπό
τον όρο συζήτησης αυτής Τους:
Α) Μιχαήλ Αλεξόπουλο του Κωνσταντίνου
Β) Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο του Μιχαήλ
Γ) Διονύσιο Πετρόπουλο του Νιιιολάου
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ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΕΚΘΕ)ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΗΣΗΣ ΑΡ. 22/2014
9
Στ
”
πί
ο και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου, σήμερα στις 12/2/2014 ημέρα
Τ·ΕΤΗ και ώρα 1:16 μμ εμφανίστηκε στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου
Κορωπίου
δικηγόρος ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥ και κατέθεσε το παραπάνω
δικόγραφο αίτησης.
Για τη παραπάνω πράξη συντάχθηκε η έκθεση αυτή η οποία υπογράφεται νόμιμα.
Ο καταθέσας
1-1 Γ ι ματέας
....

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΤΣΙΟΥ

ΓΕ

Α ΤΟΚΗ

7
Ξ
4
ΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 1
ΣΥΖΗ
Η
Σ
ΤΗ ΓΠ?ΟΣΩΡΙΝΙΙΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
ΤΜΜΑ ΕΚΟ’Σ1Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
.

Δικάσιμος: 14/2/2014
Ημέρα: ΠΡΑΣΚΕΥΗ
Ωρα: 13.30 μ.μ.
Κοινοποίηση προ 24 ωρών
Κορωπί 1/?2ΟΙ4
Η Ειρβνοδίκης
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