
 

 

 

  

Τμθττόσ, 16 Απρίλθ 2016 
   

 
  

ΠΡΟ : ωματεία  Εργαηομζνων  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 
Εργαηόμενουσ  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 

  ΚΟΙΝ.: ωματεία  Εργαηομζνων ΜΒΗ - ΗΜΚ. 
Εργαηόμενουσ ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

  
ΘΕΜΑ : Αποφάςεισ Ημεριςιασ Διάταξθσ υνεδρίαςθσ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ), 

με αρικμό 35/15.04.2016 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00. 

  
υναδζλφιςςεσ,  υνάδελφοι, 

υνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 
21 του καταςτατικοφ τθσ, με τα αναγραφόμενα ςτθν πρόςκλθςθ κζματα προσ ςυηιτθςθ, 
αποφαςίηοντασ τα εξισ : 

 
Θζμα  1ο Επικφρωςθ των υπϋ αρικμ. 26/13.11.2015, 27/30.11.2015, 28/21.12.2015 και 

29/30.12.2015 Πρακτικϊν Δ.. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ:  Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
επικφρωςθ των υπϋαρικμ. 26/13.11.2015, 27/30.11.2015, 28/21.12.2015 & 
29/30.12.2015 Πρακτικϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 
Θζμα  2ο LT-PYRKAL. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα να 
ορίςει το Εκτελεςτικό Μζλοσ Δ. κ. Ιωάννθ Γαλάνθ ωσ εκπρόςωπο τθσ Ε.Α.. 
ΑΒΕΕ, προκειμζνου να μεταβεί ςτθν ζδρα τθσ LT-PYRKAL για να παραςτεί 
ςτθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων, για τθν οικονομικι 
χριςθ 2014, που κα πραγματοποιθκεί μετά τθν 20.04.2016 ι ςε οποιαδιποτε 
μετϋ αναβολι ςυηιτθςθ και τον εξουςιοδοτεί να εγκρίνει τα κζματα τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ τθσ ωσ άνω Γενικισ υνζλευςθσ, ενεργϊντασ και 
ψθφίηοντασ κατά τθν κρίςθ του και προσ το ςυμφζρον τθσ εταιρείασ. 

 
Θζμα  3ο Ζγκριςθ Επιχειρθςιακοφ χεδίου τθσ Εταιρείασ. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, φςτερα από τθν πρόταςθ του 
Προζδρου Δ. και αφοφ ενθμερϊκθκε από τουσ ειςθγθτζσ κ.κ. Γαϊτανιϊ 
Μαργαρίτθ και Γεϊργιο Μαντοφβαλο, μετά από ςυηιτθςθ, αποφαςίηει 
ομόφωνα τθν αναβολι για λιψθ απόφαςθσ ςτθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου και θ λιψθ απόφαςθσ κα γίνει ςτθν επόμενθ 
ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθν 22.04.2016. 



 

 

 
Θζμα  4ο Προμικεια Ειδϊν Πνευματικοφ και Ηλεκτρονικοφ Πολζμου. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςτισ εταιρείεσ FESTO Hellas (Ειδϊν 
Πνευματικοφ Εξοπλιςμοφ) και PANASONIC – (IAS) Λεονάρδοσ κουργιάλοσ  
(Ειδϊν Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ). 

 
Θζμα  5ο Προμικεια υνδετιρων (LINKS) Μ27 για το Πυρομαχικό 5.56x45mm. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
προμικεια των 23.000.000 τεμαχίων υνδετιρων από τθν εταιρεία  AREX 
D.O.O και εξουςιοδότθςε τον  Διευκφνοντα φμβουλο κ. Κοςμά Χρθςτίδθ για 
τθν υπογραφι ςφμβαςθσ με τθν εταιρεία «AREX D.O.O.»  για υνδετιρεσ 
(Links) Μ27, με τουσ προαναφερκζντεσ όρουσ κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθ εγγράφων, τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ενζγγυου 
πιςτϊςεωσ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ενεχφραςθσ κατάκεςθσ. 

  

υναδελφικά 

 

  

  
  


