
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η εταιρεία  παραγωγής  αγροτικών προϊόντων  με  την  επωνυμία  «Grape Export AE» και  τον  δ.τ.  GRAPES

καλλιεργεί εκατοντάδες στρεμμάτων στην Πελοπόννησο με σταφύλια διαφόρων τύπων και ποικιλιών. Το 2009

υπέγραψε 5ετή Συμφωνία Συνεργασίας με την φρουτεμπορική εταιρεία «Fruits & Vegetables Import SA» και

τον δ.τ. FRUVI με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

1. Έναρξη ισχύος της συμφωνίας: 1-1-2010, 2.   Τρόπος Καλλιέργειας: Όπως οι οδηγίες και τεχνικές προδια-

γραφές FRUVI, 3.   Παραδόσεις: Υποχρέωση GRAPES για παράδοση ετησίως min. 600 τόννων συνολικής αξίας

6.000.000 € περίπου από εποχιακό σταφύλι και από πρώϊμο σταφύλι παραγόμενο κατά τους χειμερινούς μή-

νες, με τις συμφωνημένες τιμές μονάδος, 4.   Προκαταβολή: 6.000.000 € με την υπογραφή της συμφωνίας, 5.

Καταβολή Τιμήματος Τμηματικών Παραδόσεων: Με κάθε τμηματική παράδοση σταφυλιών θα εκδίδεται από την

GRAPES τιμολόγιο, το οποίο θα είναι αμέσως πληρωτέο τοις μετρητοίς κατά 75%, ενώ το υπόλοιπο 25% του

τιμήματος εκάστου τιμολογίου θα καλύπτεται από ισόποσο τμήμα της προκαταβολής,  6.    Εγγύηση: Ο κύριος

μέτοχος της GRAPES κ. Σταφυλίδης εγγυάται προσωπικώς έναντι της FRUVI μέχρι του ποσού των 6.000.000

€, παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως, για την εμπρόθεσμη και πλήρη παράδοση των σταφυλιών στις

συμφωνηθείσες  ποσότητες  και,  προς  μεγαλύτερη  ασφάλεια,  παραχωρεί  υπέρ  της  FRUVI προσημείωση

υποθήκης σε ακίνητο της προσωπικής του περιουσίας μέχρι του ποσού των 6.000.000 €,  7. Ποινική Ρήτρα:

3.000.000 € σε περίπτωση υπερημερίας  ή  υπαίτιας  μη παράδοσης από την  GRAPES  των συμφωνημένων

ετήσιων ποσοτήτων σταφυλιών, 8. Λύση συνεργασίας: Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου.

Την ως άνω σύμβαση προσυπέγραψε ως εγγυτής ο κ. Σταφυλίδης. Αφού ενεγράφη νομοτύπως προ-

σημείωση υποθήκης σε ακίνητό του, η συνεργασία των δύο εταιρειών εξελίχθηκε ομαλά κατά τα έτη 2010 και

2011 προς όφελος και των δύο. Το έτος 2012 οι καλλιέργειες της GRAPES προσβλήθηκαν από ασθένεια που

αποδίδεται στην αναποτελεσματικότητα ενός νέου φυτοφάρμακου που κυκλοφόρησε στην αγορά για πρώτη

φορά το φθινόπωρο του 2011 από την παραγωγό εταιρεία  AGROPHARM. Με πολύ αγώνα και προσπάθεια η

GRAPES κατάφερε να παραδώσει στην FRUVI μόλις 100 τόννους σταφυλιών στο Α΄ εξάμηνο 2012, ενώ ήταν

βέβαιο ότι η παραγωγή για τα επόμενα δύο έτη θα μειωθεί κι άλλο λόγω της βραδείας ανανήψεως των φυτών

από  την  ασθένεια  που  τα  είχε  προσβάλει.  Αφού  οι  δύο  εταιρείες  αντήλλαξαν  διάφορες  επιστολές,  το

Σεπτέμβρη  2012  η  FRUVI απέστειλε  εξώδικο  στην  GRAPES δηλώνοντας  ότι  καταγγέλει  τη  μεταξύ  τους

Συμφωνία Συνεργασίας,  ότι  συμψηφίζει  το ποσό των ληξιπρόθεσμων τιμολογίων που εκδόθηκαν από την

GRAPES μέσα στο καλοκαίρι 2012 συνολικού ποσού 600.000 € με ισόποσο τμήμα του αναπόσβεστου μέρους

της  προκαταβολής,  ότι  ζητεί  από  την  GRAPES άμεση  επιστροφή  και  του  υπολοίπου  τμήματος  της

προκαταβολής που ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 €, ότι ζητεί κατάπτωση της ποινικής ρήτρας στο πλήρες

ύψος της των 3.000.000 € και ότι επιφυλάσσεται για αξιώσεις αποζημίωσης κυρίως λόγω ανόδου της τιμής

ορισμένων ποικιλιών σταφυλιών που είχαν περιληφθεί στη Συμφωνία Συνεργασίας τους.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Είναι νόμιμη η καταγγελία της Συνεργασίας από την FRUVI και, αν ναι, ποια αποτελέσματα επιφέρει;

2. Είναι νόμιμος ο συμψηφισμός που δηλώνεται από την FRUVI στο εξώδικο που έστειλε στην GRAPES;

3. Μπορεί η FRUVI να αξιώσει επιτυχώς από τον κ. Σταφυλίδη την πληρωμή του αναπόσβεστου τμήματος της

προκαταβολής ύψους 2.000.000 € που είχε εισπράξει η GRAPES και, αν ναι, μπορεί και με ποιες προϋποθέσεις

και διατυπώσεις να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση στο προσημειωμένο ακίνητό του;

4. Μπορεί η FRUVI α) να αξιώσει από την GRAPES αποζημίωση για τους λόγους που αναφέρει στο εξώδικό της

και β) να ζητήσει και κατάπτωση του ποσού της ποινικής ρήτρας που έχει συμφωνηθεί;

5. Έχει ευθύνη η εταιρεία AGROPHARM για την αναποτελεσματικότητα του φυτοφάρμακου της και, αν ναι, με

βάση ποιές διατάξεις και έναντι ποίου υφίσταται η ευθύνη αυτή και με ποιο περιεχόμενο;

Διευκρίνιση: Όπου εξετάζονται αξιώσεις που προβάλει το ένα μέρος κατά του άλλου πρέπει να εξετασθούν και



ενδεχόμενες ενστάσεις του άλλου μέρους καθώς και ο τρόπος αντίκρουσης τέτοιων ενστάσεων.


