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ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΠΙΣΩΣΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» ΤΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  

Ο Ειδικόσ Διαχειριςτισ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» υπό ειδικι 
διαχείριςθ, κατ’ αρκρ. 68επ. του Ν. 4307/2014 (εφεξισ θ «ΕΝΑΕ») ΠΡΟΚΑΛΕΙ τουσ πιςτωτζσ τθσ 
ΕΝΑΕ ςε ςυνζλευςθ που κα λάβει χώρα ςτθν ζδρα τθσ ΕΝΑΕ, ςτο Σκαραμαγκά Αττικισ επί τθσ οδοφ 
Παλάςκα 3, στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., παρουςία 
ςυμβολαιογράφου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 8 του Ν. 4307/2014, ςε ςυνζχεια 
του δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκποίθςθ ενόσ ενιαίου λειτουργικοφ ςυνόλου 
περιουςιακών ςτοιχείων, που διενεργικθκε, ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. (εφεξισ ο 
«Διαγωνισμός»).         

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ ςυνζλευςθ των πιςτωτών ζχουν οι αναφερόμενοι ςτθν κατάςταςθ 
πιςτωτών με θμερομθνία 09.10.2017, θ οποία ςυνετάχκθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του 
άρκρου 68 Ν. 4307/2014, από τον ορκωτι ελεγκτι Αλζξθ Μ. Χατηθπαφλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 42351 τθσ 
εταιρείασ με τθν επωνυμία «Deloitte Ανώνυμθ Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών», εφόςον δεν 
ζχουν ικανοποιθκεί ζωσ τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Η ωσ άνω κατάςταςθ πιςτωτών 
αποτζλεςε αναπόςπαςτο μζροσ τθσ από 12.10.2017 αίτθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
Τράπεηασ Πειραιώσ (με γενικό αριθμό κατάθεσης 583705/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 
3252/2017) για τθν υπαγωγι τθσ ΕΝΑΕ ςε κακεςτώσ ειδικισ διαχείριςθσ, δυνάμει των διατάξεων 
των άρκρων 68επ. του Ν. 4307/2014, που κατατζκθκε ενώπιον του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 
Ακθνών.  

Σε περίπτωςθ που οι αναφερόμενοι ςτθν ωσ άνω κατάςταςθ πιςτωτών είναι νομικά πρόςωπα, οι 
εκπρόςωποι που κα παραςτοφν ςτθ ςυνζλευςθ των πιςτωτών για λογαριαςμό τουσ πρζπει να 
προςκομίςουν ζγγραφθ ρθτι και ειδικι προσ τοφτο εντολι για τθ νόμιμθ παράςταςι τουσ ςτθ 
ςυνζλευςθ.          

Οι πιςτωτζσ κα μποροφν να παραλαμβάνουν από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και μζχρι τθν θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνζλευςθσ των πιςτωτών κάκε 
πλθροφορία που αφορά το Διαγωνιςμό και τθν προςφορά είτε αυτοπροςώπωσ, από τθν ζδρα τθσ 
ΕΝΑΕ, ςτο Χαϊδάρι Αττικισ, επί τθσ οδοφ Παλάςκα αρ. 3 (Σκαραμαγκάσ), είτε με email ςτο 
specialadministrator@hsy.gr. Για οποιαδιποτε πλθροφορία οι πιςτωτζσ μποροφν να απευκφνονται 
ςτον εκπρόςωπο του ειδικοφ διαχειριςτι Στζφανο Παπαδόπουλο (τθλ. +30 212 107 0020).             

 

Σκαραμαγκάσ, 14 Δεκεμβρίου 2020 
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Ο Ειδικόσ Διαχειριςτισ 
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