
 

 

Η Ανώνυμη Εταιρία «Stabbington Brothers» («Στάμπινγκτον Μπράδερς»), κυρία του εκπτωτικού 

εμπορικού χωριού «McDuck Outlet» («ΜακΝτάκ Άουτλετ»), αποφάσισε να το εκμισθώσει στην 

Ανώνυμη Εταιρία «ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ Α.Ε.» και περαιτέρω συμφωνήθηκε η υπεκμίσθωση των επιμέρους 

καταστημάτων του ακινήτου σε Εταιρίες λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης. Στο 

μισθωτήριο συμβόλαιο, μεταξύ των δύο Ανωνύμων Εταιριών, ορίστηκε ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα 

ανέρχεται στο ποσό του 1.700.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% του ποσού των μισθωμάτων 

που οι υπομισθωτές έχει συμφωνηθεί να καταβάλλουν μηνιαίως στη «ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ ΑΕ, στην 

περίπτωση δε που η παροχή δεν καταβληθεί προσηκόντως ή εγκαίρως, η τελευταία θα οφείλει στην 

εκμισθώτρια Εταιρία το μηνιαίο μίσθωμα προσαυξημένο κατά 50%, ενώ διατυπώθηκαν ρητώς και άλλοι  

ειδικοί όροι προς διαφύλαξη των συμφερόντων της εκμισθώτριας Εταιρίας,. Την καταβολή των 

μισθωμάτων από τη «ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ Α.Ε.» στην «Stabbington Brothers» εγγυήθηκε η Ανώνυμη Εταιρία 

«ERNESTO» («ΕΡΝΕΣΤΟ»), που είχε εμπορική συνεργασία με τη «ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ Α.Ε.». Λίγους μήνες 

αργότερα, η «ERNESTO» συγχωνεύθηκε με την «Stabbington Brothers», με απορρόφηση της πρώτης 

Ανώνυμης Εταιρίας από την τελευταία.  

 

  



 

 

 

Τον Μάρτιο του 2020 η κυβέρνηση εξήγγειλε lockdown σε όλη την Επικράτεια διάρκειας τεσσάρων 

μηνών, εξαιτίας της ραγδαίας -πανδημικού χαρακτήρα- εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2. Το lockdown 

συνοδεύτηκε από την πλήρη αναστολή λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και από την 

εφαρμογή διατάξεων περιεχομένων σε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και σε Κανονιστικές 

Πράξεις της Διοίκησης περιορισμένης διάρκειας, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονταν και 

ζητήματα σχετικά με τα μισθώματα επαγγελματικών μισθώσεων. H «ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ Α.Ε.», στο μέτρο που 

τα έσοδα των υπομισθωτών της ήταν μηδαμινά μετά την επιβολή του lockdown, τον μήνα Απρίλιο 

κατέβαλε στην εκμισθώτρια Εταιρία 977.500 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 57.5% του ποσού που είχε 

συμφωνηθεί ότι μηνιαίως θα καταβάλλει η μισθώτρια Εταιρία στην εκμισθώτρια.  

Η «Stabbington Brothers», θεωρώντας ότι πλήττονται τα συμφέροντά της και βασιζόμενη σε ειδικούς 

όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, κατήγγειλε εξωδίκως τη σύμβαση μίσθωσης που είχε συνάψει με 

τη «ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ Α.Ε.», ενώ ζητεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της να εκκινήσει «τις νόμιμες 

διαδικασίες», προκειμένου η Εταιρία να διεκδικήσει δικαστικώς τα νόμιμα δικαιώματά της. 

 

 


