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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αριθµ.  19 /  04-12-2013  συνεδριάσεως  του  ∆ιοικητικού

Συµβουλίου  της   Ανώνυµης  ∆ηµοτικής  Μονοµετοχικής  Κατασκευαστικής  Εταιρείας

Σαρωνικού.

Αριθµ. Αποφ 77/2013                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απάντηση  σε  ερωτήµατα  του  ∆ιευθύνοντα

Συµβούλου  της  εταιρείας  όσον  αφορά  την

λειτουργία της Α∆ΜΚΕΣ.

Σήµερα την  04η ∆εκεµβρίου  του 2013,  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα 17:30µµ.,  στα

Καλύβια  Θορικού  στα  επί  της  οδού  Αθηνών  &  Ρήγα  Φεραίου  γραφεία  της  Ανώνυµης

∆ηµοτικής  Μονοµετοχικής  Κατασκευαστικής  Εταιρείας  Σαρωνικού  µετά  από πρόσκληση

του Προέδρου του ∆.Σ. που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο, συνήλθαν οι παρακάτω

σύµβουλοι :

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 1. ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

2. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

5. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6. ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος)

Ο πρόεδρος  κ.  Ζεκάκος  Ν.  Ευάγγελος  αφού διαπίστωσε σύµφωνα µε τον  νόµο

απαρτία  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  και

εισηγούµενος στο ΠΡΩΤΟ θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :

Ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Βιτουλαδίτης Νικόλαος, µε την από

04/12/2013  επιστολή  του  έθεσε  στον  πρόεδρο  κ.  Ζεκάκο  Ευάγγελο  τα  παρακάτω

ερωτήµατα :

1. Ποια είναι η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της Α∆ΜΚΕΣ.

2. Γιατί ο κ. Πρόεδρος δεν ενηµέρωσε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη της

Α∆ΜΚΕΣ  σχετικά  µε  την  πρόθεση  του  ∆ήµου  Σαρωνικού,  µέσα  από  την  λήψη

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 06/11/2013 περί διαχείρισης χώρων για

την τοποθέτηση καντινών στις παραλίες Μαύρου Λιθαρίου και Αλυκές Αναβύσσου

προκειµένου  να  ενταχθούν  τα  αντίστοιχα  µισθώµατα  στον  προϋπολογισµό  του

∆ήµου οικ. έτους 2014.

3. Γιατί ο κ. Πρόεδρος χωρίς να ενηµερώσει τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη

της Α∆ΜΚΕΣ προέβη σε παύση ή διακοπή πληρωµών της Α∆ΜΚΕΣ.

4. Γιατί ο κ. Πρόεδρος δεν µας ενηµέρωσε σχετικά µε την διαµάχη του, µε τους πέντε

προέδρους των τοπικών κοινοτήτων ως προς το µέρος που αφορά την λειτουργία

της Α∆ΜΚΕΣ.

Εν'  συνεχεία  ο  πρόεδρος,  λαµβάνοντας  τον  λόγο,  έδωσε  τις  απαραίτητες

απαντήσεις και διευκρινήσεις όσον αφορά τα τεθέντα ερωτήµατα από τον κ. Βιτουλαδίτη
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Νικόλαο και ζήτησε από τα µέλη του ∆.Σ. όπως αποφασίσουν σχετικά.

Το  ∆.Σ.  αφού  άκουσε  τον  πρόεδρο  αυτού,  λαµβάνοντας  υπόψη  την  από

04/12/2013 επιστολή του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου κ. Βιτουλαδίτη και µετά από διαλογική

συζήτηση:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κρίνει ότι δόθηκαν από τον πρόεδρο οι απαραίτητες διευκρινήσεις και απαντήθηκαν

πλήρως τα τεθέντα ερωτήµατα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αύξοντα αριθµό 77/2013

Το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

          ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ακριβές απόσπασµα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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