
 

  
                        Αζήλα, 27/9/18 

           Αξ.Πξση.:22633 

ΣΔΥΝΙΚΟ  ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ    

 
 

ΤΜΒΑΗ 

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα 27/9/2018, εκέξα Πέκπηε, ζηα γξαθεία ηνπ Σερληθνύ  

Δπηκειεηεξίνπ  Διιάδαο  Ν.Π.Γ.Γ. επί  ηεο  νδνύ Νίθεο, αξ. 4, 

α) αθ' ελόο κελ ην Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ» πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Νίθεο 

αξ. 4, κε Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 090002260 (Γ.Ο.Τ. Γ' Αζελώλ), όπσο 

λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ηνλ Πξόεδξν απηνύ Γεώξγην ηαζηλό ηνπ Νηθνιάνπ, 

θάηνηθν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, νδόο Ηξνδόηνπ 33, θάηνρν ηνπ κε αξηζκό ΑΚ 

704950/21-11-2013 δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο 

πληάγκαηνο, θαη 

β) αθ' εηέξνπ ε Γηθεγνξηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΙΣΑΡΑ & 

ΤΝΔΣΑΙΡΟΙ ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» πνπ έρεη αξηζκό κεηξώνπ 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ 80249 θαη ΑΦΜ 997977030, ε νπνία εδξεύεη 

ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνύ Αισπεθήο αξηζκόο 8, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη 

από ηνλ Λάκπξν Κηηζαξά ηνπ Ισάλλε, Γηθεγόξν Αζελώλ (ΑΜ. ΓΑ 18663), 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, θάηνηθν Αζελώλ, νδόο Αισπεθήο αξ.8, 

θάηνρν ηνπ κε αξηζκό ΑΒ 634101 δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ΑΣ 

Παπάγνπ, ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

1. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 31
εο

 Ινπιίνπ 2017 ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο 

ησλ κεηόρσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΜΔΛΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο θαινύκελε 

ΙΔΚΔΜ ΣΔΔ Α.Δ.) ειήθζε ε απόθαζε λα ιπζεί ε αλσηέξσ εηαηξεία θαη λα 

ηεζεί απηή ζε εθθαζάξηζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζηελ απόθαζε απηή 

αλαθέξνληαη. Δθθαζαξηζηέο απηήο νξίζηεθαλ νη θ.θ. Αγεζίιανο Παλαγάθνο 

ηνπ Νηθνιάνπ , Οηθνλνκνιόγνο-Φνξνηερληθόο θαη Αιέμαλδξνο Σνπάινγινπ 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Οηθνλνκνιόγνο-Φνξνηερληθόο. 

Μνλαδηθόο κέηνρνο ηεο σο άλσ εηαηξείαο είλαη ην  Σερληθό 

Δπηκειεηήξην  Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.). 

Από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη κέρξη ζήκεξα νη νξηζζέληεο 

εθθαζαξηζηέο, πξνθύπηεη όηη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο-νθεηιέο ηεο 

εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην πνζό  ησλ 1.400.000,00 ΔΤΡΩ. Γηα ην ιόγν απηό  

ην  Σ.Δ.Δ.  ζα  πξνβεί  ζηηο  απαηηνύκελεο   ελέξγεηεο   γηα  θαηάζεζε   αίηεζε 
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πησρεύζεσο  ηεο σο άλσ εηαηξείαο . 

Με γλώκνλα ηα αλσηέξσ, έρνπλ ηεζεί νη αθόινπζνη πξνβιεκαηηζκνί 

εξσηήκαηα  πνπ  ρξήδνπλ  εηδηθήο κειέηεο: 

1) Αλ ήζειε ζεσξεζεί όηη ε πεξηνπζία ηεο ΙΔΚΔΜ ΣΔΔ Α.Δ. δελ είλαη 

επαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

πθίζηαληαη άιιεο λνκηθέο δπλαηόηεηεο γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ηα έμνδα 

απηά; 

2) ε πεξίπησζε πνπ ηπρόλ ήζειε θξηζεί από ην Πησρεπηηθό 

Γηθαζηήξην όηη δελ θξίλεηαη επαξθήο ε πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο γηα ηελ  

θάιπςε ησλ εμόδσλ ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηπρόλ απνξξηθζεί  γηα 

ην ιόγν απηό θαηαηεζείζα αίηεζε γηα πηώρεπζε, πνηεο  έλλνκεο  ζπλέπεηεο  

ζα παξάγεη ε απόθαζε απηή θαη εηδηθόηεξα ζα παξάγεη  θάπνηα 

απνηειέζκαηα  όκνηα  κε ηελ θήξπμε  ηεο πηώρεπζεο; 

3) Γύλαηαη λα θαηαηεζεί από ην Σ.Δ.Δ. αίηεζε  πησρεύζεσο  ηεο 

ΙΔΚΔΜ ΣΔΔ Α.Δ.; 

4) Πνηεο επηπηώζεηο ζα έρεη γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σ.Δ.Δ. ε  θήξπμε 

ηεο ΙΔΚΔΜ ΣΔΔ Α.Δ. ζε  πηώρεπζε; 

Γεδνκέλσλ α) ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα ελδειερή έξεπλα θαη 

εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ σο άλσ 

ηηζέκελσλ εηδηθώλ, εμεηδηθεπκέλσλ θαη πνιπζύλζεησλ λνκηθώλ δεηεκάησλ 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ ππόζεζε από λνκηθό 

εγλσζκέλνπ θύξνπο παλεπηζηεκηαθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο, θαη β) ηεο αλαγθαηόηεηαο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε κνξθήο θηλδύλνπ γηα απηό, 

ζπληξέρνληνο ελ πξνθεηκέλσ θαη ιόγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξνο 

ηνύην, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηελ ππ' αξηζκ. Α143/9/2018 

απόθαζή ηεο πνπ έιαβε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο κε αξηζκό 9 ηεο 28
εο

_03- 

2018 απνθάζηζε λα αλαζέζεη ζηε 2
ε
 ησλ ζπκβαιινκέλσλ δηθεγνξηθή 

εηαηξεία «ΚΙΣΑΡΑ  ΚΑΙ ΤΝΔΣΑΙΡΟΙ  ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ»  όπσο 

ζπληάμεη ν θ. Λάκπξνο 1. Κηηζαξάο , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Ιδησηηθνύ 

Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο , 

γλσκνδόηεζε  επί ησλ αλσηέξσ  λνκηθώλ  δεηεκάησλ. 

Ωο ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγνξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ παξαπάλσ 

γλσκνδόηεζε νξίδεηαη ην ρξεκαηηθό πνζό ησλ νθηώ ρηιηάδσλ (8.000,00) 

ΔΤΡΩ πιένλ ηνλ αλαινγνύληα Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο επί ηνπ πνζνύ 

απηνύ. 

Σν άλσ ρξεκαηηθό πνζό ζα 
παξαζηαηηθώλ θαηόπηλ  ππνγξαθήο  

θαηαβιεζεί, 

ηεο παξνύζαο 

δπλάκεη λνκίκσλ  

ζύκβαζεο θαη 
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πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο, κε επηηξεπόκελεο ηεο ππέξβαζήο ηνπ. 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ δύν (2) όκνηα 

αληίγξαθα, πνπ ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, έθαζηνο δε εμ 

απηώλ έιαβε από έλα. 

οι ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΔΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 «ΚΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΤΝΔΣΑΙΡΟΙ 

 ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»        

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΙΝΟ ΛΑΜΠΡΟ Ι. ΚΙΣΑΡΑ       

 
 
 




