
Για την αποφυγή παρεξήγησης και παραποίηση έννοιας εκπροσώπησης η υπόνοιας δέσμευσης  της 

εταιρείας DIMOIL S.A. όπως πρόεκυψε για την υπόθεση του κύριου Κυριάκου Τόμπρα κατοίκου 

Αθηνών σας γνωστοποιούμε την δήλωση του . 

 

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ  
Αγίου Κων/νου 2  

104 32 ΑΘΗΝΑ  

Τηλ. +30 210 5200452 * + 30 6944572275  

Email: kyrotobras@yahoo.com  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ΠΡΟΣ :  
DIMOIL ΑΕ  

Θεριανό Πάτρας – Πλατυγιάλι Αστακού  

Υπ’ όψη κκ Νικολάου Δήμου & Ιωάννη Δήμου  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αθήνα 21/02/2017 
 Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας, σχετικά με την ανάρτηση, σε προσωπικά μου 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της επωνυμίας και των στοιχείων της εταιρεία σας με την 

επωνυμία DIMOIL AΕ, δια της παρούσης μου σας δηλώνω τα εξής :  

 

1. Ουδέποτε οι συγκεκριμένες αυτές αναφορές μου περιέλαβανή, έστω, υπονοούσαν, ότι 

εκπροσωπώ και δεσμεύω την εταιρεία σας με την υπογραφή μου τιθέμενη κάτω από την 

εταιρική επωνυμία αυτής, αφού δεν υπήρξα ποτέ φορέας ή μέλος του διοικητικού της 

συμβουλίου.  

 

2.Προς αποφυγή δε οποιασδήποτε παρεξηγήσεως, δια της παρούσης μου δηλώνω την άμεση 

διαθεσιμότητά μου να ενημερώσω σχετικά και να διαβεβαιώσω για όλα τα ανωτέρω, 

εγγράφως ή προφορικά, τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο μου υποδείξετε, προκειμένου 

έτσι να διευκολύνω την αποδοτική λειτουργία της ανωτέρω εταιρείας σας και των τυχόν 

συνεργασιών αυτής.  

 

3. Τέλος, δια της παρούσης μου σας δηλώνω ότι, εντός δέκα (10) ημερών, θα αφαιρέσω το 

όνομά σας και τα στοιχεία σας από οποιαδήποτε αναφορά μου που σχετίζεται με την εταιρεία 

σας και που θα μπορούσε, έστω και κακόπιστα, να εκληφθεί από οποιονδήποτε τρίτο, ότι μου 

αποδίδει ή ότι θα μπορούσε να μου αποδώσει την ιδιότητά του εκπροσώπου αυτής κατά την 

έννοια του νόμου, δηλαδή του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του φορέα αυτής, που θα 

μπορούσε να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανωτέρω εταιρεία σας, με την υπογραφή μου 

τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτής και, ειδικότερα, από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης LinkedIn (Greece and International), Facebook (Greece and International), 

Yatedo.fr, Wikepedia (Greece and International) και οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς και από το διαδίκτυο γενικά και σας δηλώνω ότι, απείχα πάντα μέχρι 

σήμερα και, έτσι, είναι αυτονόητο ότι θα συνεχίσω να απέχω και στο εξής, από κάθε πράξη 

που θα μπορούσε να υποδηλώνει την κατά τα ανωτέρω εκπροσώπηση της εταιρείας σας ή τη 

χρήση της επωνυμίας αυτής, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη σύμφωνη γνώμη σας και τη 

ρητή συγκατάθεσή σας, όπως άλλωστε πράττω ανελλιπώς, από το έτος 2011 μέχρι σήμερα.  

 

 

 

 



For the avoidance of misunderstanding and falsification regarding the representation of  

DIMOIL S.A. from Mr. Tobra, he emerged and announce the below official statement: 

 

 

KYRIAKOS TOMPRAS 

St. Κonstantinou 2  

104 32 ΑΘΗΝΑ  

Τel. +30 210 5200452 * + 30 6944572275  

Email: kyrotobras@yahoo.com  

TO: DIMOIL SA 

Theriano Patras Platygiali Astakos 

Attn: Mr. Nikolaou and Ioanni Dimou 

Athens 21/02/2017 

 

Further to our previous communication on the post, in my personal social media, and the 

name of your company data under the name DIMOIL EA, by my present I declare the 

following: 

1. At no time my these specific references included or at least implied, that represent 

and committing your company with my signature registration laid down under the 

corporate name of it, since never been a entity or a member of its board. 

2. Follows from all the above, it is obvious that not retain any monetary claim, by you, 

your company and / or any third party concerning any investor finding acts, buyers, 

strategic partnerships, financing, etc., Not related or can not be traced back to my 

own actions and within your command above. 

3. Finally, by my present I declare that, within ten (10) days, we will remove your name 

and your information from any my report associated with your company and that 

could, even in bad faith, be understood by anyone that gives me or that could give 

me the capacity of its representative within the meaning of the law, ie the member of 

the board or its carrier, which could represent and bind your above company, with 

my signature registration laid down under the corporate name and, in particular, 

from social media LinkedIn (Greece and International), Facebook (Greece and 

International), Yatedo.fr, Wikepedia (Greece and International) and any other social 

networking tool as well as the internet in general and I can tell you that, always 

abstained to date and so it goes without saying that I will continue to abstain in the 

future from any action that might suggest the in your company above representation 

or use of this name without the prior, written your agreement and your express 

consent, as indeed unfailingly do, from the year 2011 until today. 

 


