
 

  

 

  

Τμθττόσ, 29 Ιοφνθ 2016 
   

  
ΠΡΟ : Πρόεδρο Δ..  κ. Θεόφιλο Βαςιλείου 

Δ/νων φμβουλο κ. Κοςμά Χρθςτίδθ. 

  
ΚΟΙΝ.: κ. Περικλι Νεάρχου 

κ. Ιωάννθ Γαλάνθ 
κ. Χριςτο Βαλλιάνο 
κ. Αςπαςία Καϊνάρου 
Δ/ντθ Νομικϊν Τπθρεςιϊν κ. Ευςτάκιο ακελλαρίου 
Γραμματζα Δ.. κ. Ιωάννα Βαςιλικοφ 

 
 

ΘΕΜΑ : Θζςεισ – Απόψεισ για Η.Δ.: «Θζμα 2ο : Παροχι Εξουςιοδότθςθσ για τθν 
Τποβολι Μθνφςεωσ». 

ΧΕΣ. : υνεδρίαςθ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) με αρικμό 39/28.06.2016. 

  
ΘΕΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΕΙΗΓΗΗ. 

 
ε ςυνζχεια τθσ, από 28.06.2016, ειςιγθςθσ που μου διαβιβάςατε ςιμερα θλεκτρονικά 
με κζμα «Παροχι Εξουςιοδότθςθσ για τθν Τποβολι Μθνφςεωσ»,  ζχω τθ γνϊμθ ότι το 
κζμα αυτό  πρζπει να ςυηθτθκεί ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Δ.. και όχι δια περιφοράσ, 
όπωσ θ Γραμματζασ του Δ.. με ενθμζρωςε, για τουσ παρακάτω λόγουσ. 

1. Η ειςιγθςθ είναι αςαφισ και κακόλου αιτιολογθμζνθ, δεν περιλαμβάνεται ςε αυτιν 
το περιεχόμενο του, από 18.06.2014, Πορίςματοσ τθσ Τποδιεφκυνςθσ Διοικθτικοφ 
Ελζγχου, προκειμζνου να εκτιμθκεί ο χρόνοσ τζλεςθσ τθσ αναφερόμενθσ πράξθσ, τα 
πρόςωπα που εμπλζκονται, οφτε αναφζρεται πότε περιιλκε ςε γνϊςθ τθσ εταιρείασ 
θ ςυγκεκριμζνθ απϊλεια του υλικοφ. 

2. Δεν μου κοινοποιικθκε το Πόριςμα μαηί με τθν εν λόγω ειςιγθςθ, και γενικότερα οι 
εκτιμιςεισ και τα ευριματα του ελζγχου. 

3. Σο πόριςμα φαίνεται να φζρει θμερομθνία 18.6.2014. Επομζνωσ  υπιρχε εκ μζρουσ 
τθσ Διοίκθςθσ γνϊςθ αυτοφ κατά το χρόνο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και είςπραξθσ 
από το κ. Λυκοφργο Μετάλλα τθσ νόμιμθσ αποηθμίωςθσ, ενϊ τα περιςτατικά που 
αναφζρονται ςτθν ειςιγθςθ, ουδζποτε τζκθκαν υπ όψει του Δ.. όταν ιρκε το κζμα 
περί καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ του το Φεβρουάριο του 2016. Πραγματικά προκαλεί 
το λιγότερο ζκπλθξθ θ ξαφνικι ειςαγωγι του κζματοσ αυτοφ τϊρα και μάλιςτα δια 
περιφοράσ δθλαδι θ χωρίσ ςυηιτθςθ λιψθ απόφαςθσ.  



 

 

 

4. ε κάκε περίπτωςθ, επειδι το κζμα είναι εξαιρετικά ςοβαρό, κα πρζπει να 
αναβλθκεί και να ειςαχκεί ςε επόμενο Δ.., αφοφ πρϊτα μασ γνωςτοποιθκοφν όλα 
τα ςχετικά ζγγραφα και φυςικά ο ςυντάξασ του Πορίςματοσ πρζπει να κλθκεί ςτο 
Διοικθτικό υμβοφλιο, προκειμζνου να μασ πλθροφοριςει για το ςυμβάν και τισ 
ευκφνεσ που προκφπτουν. 

    

  Με εκτίμθςθ 

Παναγιϊτθσ  Δοφκασ 
Μζλοσ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) 

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων 


