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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 7 / 07-04-2014 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

Ανώνυµης ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού.

Αριθµ. Αποφ 58/2014                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη  απόφασης  περί  υπόθεσης  κ.  Χαρακόπουλου

Στέφανου.

Σήµερα την  07η Απριλίου του 2014, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ.,  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. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 2. ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 3. ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 4. ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 5. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 6. ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωτής κ. Χατζηκωστή Β.)

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

κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  και  εισηγούµενος  στο

ΕΒ∆ΟΜΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :

Με  την  επιστολή  της  στις  20-09-2012,  η  Α∆ΜΚΕΣ  ενηµέρωσε  τον  διαχειριστή  της

δηµοτικής καντίνας "Το Πέτρινο" Αναβύσσου ότι παρουσιάστηκε υπόλοιπο ταµείο εις χείρας του,

το  οποίο  άµεσα  θα  έπρεπε  να  καταθέσει  στο  λογαριασµό  της  εταιρείας  για  την  ταµειακή

τακτοποίηση της καντίνας. Εν συνεχεία στις 16-11-2012 ενηµερώθηκε εκ' νέου ότι προκειµένου

να εκτιµηθεί το λογιστικό αποτέλεσµα της διαχείρισης και να τακτοποιηθούν τα πάσης φύσεως

λογιστικά θέµατα που εκκρεµούν και εµπίπτουν τόσο στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όσο

και  στην  εργατική νοµοθεσία,  ήταν  υποχρεωµένος  να  προσέλθει  άµεσα  στο  λογιστήριο  της

εταιρείας και να παραδώσει το υπόλοιπο ταµείου που εµφανιζόταν στα χέρια του. Τέλος στις 14-

01-2013  ειδοποιήθηκε  και  πάλι  ώστε  να  προχωρήσει  άµεσα  στην  παράδοση  των  βιβλίων,

παραστατικών και το υπόλοιπο ταµείου ώστε να υπάρξει ταµειακή τακτοποίηση της καντίνας.

Εν' συνεχεία και επειδή ο διαχειριστής της δηµοτικής καντίνας "Το Πέτρινο" Αναβύσσου

κ. Χαρακόπουλος Στέφανος, δεν ανταποκρίθηκε στις συνεχείς οχλήσεις της Εταιρείας, το ∆.Σ.

µε  την  υπ'  αριθµ.  18/08.03.2013  απόφαση  του,  τον  κάλεσε όπως  προσέλθει  άµεσα  στο

λογιστήριο της εταιρείας για την ολοκλήρωση της ταµειακής τακτοποίησης της καντίνας.

Στη  συνέχεια  η  εταιρεία  έστειλε  στον  κ.  Χαρακόπουλο  εξώδικο,  ζητώντας  του  την

επιστροφή  του  ποσού  ύψους  #5.137,89€#  που  οφείλει  στην  Α∆ΜΚΕΣ.  Επειδή  δε  ο  κ.

Χαρακόπουλος  Σ.  δεν  ανταποκρίθηκε  σε  όλα  τα  παραπάνω,  η  Α∆ΜΚΕΣ  µε  την  υπ'  αριθµ.

22/07.02.2014 απόφαση της ανέθεσε στο νοµικό σύµβουλο της Εταιρείας, την άσκηση κάθε

νόµιµου µέσου για την είσπραξη του ποσού #5.137,89€# από τον διαχειριστή της καντίνας "Το

Πέτρινο" Αναβύσσου κ. Χαρακόπουλο Στέφανο.

Στη συνέχεια ο κ. Χαρακόπουλος Στέφανος ζήτησε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της

Α∆ΜΚΕΣ να συζητήσει  εκτός ηµερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης, τα

στοιχεία που κατέθεσε εκ΄ νέου στην εταιρεία. Συγκεκριµένα είπε ότι έγιναν κάποιες εργασίες,

οι οποίες δεν συνυπολογίστηκαν στα έξοδα της δηµοτικής καντίνας "Το Πέτρινο" Αναβύσσου και
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γι'  αυτό  εµφανίζεται  το  παραπάνω έλλειµµα.  Η Α∆ΜΚΕΣ λαµβάνοντας  υπόψη το παραπάνω

αίτηµα  πήρε  την  υπ'  αριθµ.  50/2014  απόφαση  µε  την  οποία  :  α)  Ζήτησε  από  τον  κ.

Χαρακόπουλο την κατάθεση τεχνικού υποµνήµατος και επιµέτρησης για τις εργασίες που έχουν

γίνει  για  λογαριασµό  της  Α∆ΜΚΕΣ,  β)  Όρισε  επιτροπή  για  τον  έλεγχο  του  ανωτέρου

υποµνήµατος  και  γ)  Αποφάσισε  την  επανυποβολή  του  θέµατος  σε  επόµενο  ∆.Σ.  µετά  την

αυτοψία της επιτροπής.

Ο κ. Χαρακόπουλος σύµφωνα µε τα παραπάνω κατέθεσε υπόµνηµα µε τις εργασίες που

έγιναν για λογαριασµό της Α∆ΜΚΕΣ και η επιτροπή πραγµατοποίησε έλεγχο βάση αυτού του

υποµνήµατος στους χώρους που εκτελέστηκαν οι εργασίες. Βάσει του πορίσµατος της επιτροπής

αναγνωρίστηκε  στον  κ.  Χαρακόπουλο  ότι  πραγµατοποίησε  εργασίες  συνολικού  κόστους

3.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (3.690,00€ µε Φ.Π.Α.). Για τις παραπάνω εργασίες ο κ. Χαρακόπουλος

οφείλει την έκδοση απόδειξης προκειµένου να συµψηφιστεί το ποσό µε την οφειλή του προς την

Α∆ΜΚΕΣ,  το  οποίο  προέκυψε  από τη  διαχείριση της  καντίνας  "Το  Πέτρινο"  Αναβύσσου  την

καλοκαιρινή  σεζόν  2012 και  το οποίο ανέρχεται  στο  ποσό των 5.137,89€ πλέον 1.600,00€

λοιπές δαπάνες της καντίνας.

Το  ∆.Σ.  αφού  άκουσε  τον  πρόεδρο  αυτού,  λαµβάνοντας  υπόψη  το  καταστατικό  της

Εταιρείας,  τις επιστολές της Α∆ΜΚΕΣ στις 20-09-2012, 16-11-2012 και  14-01-2013, τις υπ'

αριθµ.  18/08.03.2013, 22/07.02.2014  και  50/2014  αποφάσεις  του  ∆.Σ.  της  Α∆ΜΚΕΣ,  το

υπόµνηµα του κ. Χαρακόπουλου και µετά από διαλογική συζήτηση:

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι το συνολικό κόστος των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν από τον κ. Χαρακόπουλο

Στέφανο  για  λογαριασµό  της  Α∆ΜΚΕΣ  ανέρχεται  στο  ποσό  των  3.000,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.

(3.690,00€  µε  Φ.Π.Α.),  για  το  οποίο  οφείλει  την  έκδοση  απόδειξης  προκειµένου  αυτό  να

συµψηφιστεί µε την οφειλή του, προς την Α∆ΜΚΕΣ, η οποία προέκυψε από την διαχείριση της

δηµοτικής καντίνας "Το Πέτρινο" Αναβύσσου κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2012 και το οποίο

ανέρχεται  στο  ποσό  των  5.137,89€  πλέον  1.600,00€  λοιπές  δαπάνες,  ήτοι  συνολικό  ποσό

6.737,89€.

Ο κ. Χαρακόπουλος Στέφανος διαφώνησε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αύξοντα αριθµό 58/2014.

Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως έπεται.

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

          ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ακριβές απόσπασµα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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