
 

 

 

  

Τμθττόσ,  12 Φλεβάρθ 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 31/11.02.2016 θμζρα Πζμπτθ 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 Πρακτικϊν Δ.. υπϋαρικμ. 18/04.08.2015, 19/01.09.2015 και 

20/04.09.2015. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ:  Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα  τθν 
επικφρωςθ των υπϋαρικμ.18/04.08.2015, 19/01.09.2015 & 20/04.09.2015 
Πρακτικϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 
Θζμα  2ο Αποςτολι Καννϊν Πολυβόλου MINIMI 5.56 για επιχρωμίωςθ. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
ανάκεςθ τθσ επιχρωμίωςθσ 4.820 Καννϊν (STD), του πολυβόλου MINIMI 5,56 
ςτθν εταιρεία FN HERSTAL, ωσ κατεπείγουςα αντικειμενικά. 

 
Θζμα  3ο Παροχι Εξουςιοδότθςθσ για τθν εκτζλεςθ Παραγγελίασ 4500054807 για 

Πυροςωλινεσ με αυτοκαταςτροφι Πυρομαχικοφ 40X53mm.     

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα να 
εξουςιοδοτιςει τον Διευκφνοντα φμβουλο για τθν υπογραφι όλων των 
αναγκαίων τραπεηικϊν εγγράφων ςχετικά με τισ πλθρωμζσ και τθν 
απομείωςθ τθσ τραπεηικισ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ τθσ 
COMMERZBANK, τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ενζγγυου πιςτϊςεωσ και τθν 
υπογραφι  τθσ ςφμβαςθσ ενεχφραςθσ κατάκεςθσ. 

 

 



 

 

Θζμα  4ο υμπλιρωςθ – Σροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 11/27.04.2015 Απόφαςθσ Δ.. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
ανάκλθςθ αρμοδιοτιτων και τθν εκχϊρθςθ νζων εξουςιϊν και 
αρμοδιοτιτων. 

 
Θζμα  5ο Οργανωτικι Δομι υγκροτιματοσ Εργοςταςίου Αιγίου. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποδζχεται υποχρεωτικά τθν 
υπϋαρικμ. 136/2015 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Αιγίου 
(Σμιματοσ Αςφαλιςτικϊν Μζτρων) για τθν παραμονι ςτθ κζςθ του 
Διευκυντι .Ε Αιγίου κ. Μαντηαβίνου Γεωργίου και ςτθ νζα οργανωτικι δομι 
πρϊτου επιπζδου τθσ Εταιρείασ που ιςχφει από 01.10.2015. 

 
Θζμα  6ο Θζματα Προςωπικοφ. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, μετά από ειςιγθςθ του 
Διευκφνοντα υμβοφλου, κ. Κοςμά Χρθςτίδθ, αποφάςιςε κατά πλειοψθφία 
να εξουςιοδοτιςει το Διευκφνοντα φμβουλο κ. Κοςμά Χρθςτίδθ, όπωσ 
προβεί ςτθ νόμιμθ καταγγελία των ςυμβάςεων αορίςτου χρόνου των 
εργαηομζνων ςτθν εταιρεία,  ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΤΡΝΑΖΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ, 
ΚΕΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΦΤΝΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ, ΜΕΣΑΛΛΑ ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ και 
ΓΕΡΟΝΣΑ ΠΕΛΑΓΙΑ. 

Εντζλλεται θ αρμόδια Οικονομικι Τπθρεςία, όπωσ καταβάλλει και ςε 
ολοςχερι εξόφλθςθ των δικαιοφχων τθν νόμιμθ αποηθμίωςθ τουσ. 

     

υναδελφικά 

 

  

  
  


