Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:38/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:253/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Noεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.32766/
15.11.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
5) Μαργέλης Γεώργιος
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Πεντεσπίτης Νίκος
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.38-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση
Οικονοµικής
Επιτροπής,
ως
διαχειριστικής
του
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑ, σχετικά µε µετοχές της ΒΙΟΧΑΛΚΟ που διαθέτει
στο χαρτοφυλάκιό του κληροδοτήµατος.
Εισηγ:Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος
Ο Εισηγητής αναφέρει:
‘Σήµερα 19-11-2013, απεστάλη έγγραφο , µε φαξ, της Ε.Τ.Ε. Α.Ε, η οποία έχει το
χαρτοφυλάκιο των µετοχών του Κληροδοτήµατος, σχετικά µε τις µετοχές της
ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που κατέχει Κληροδότηµα στο χαρτοφυλάκιό του και αναφέρει τα εξής:
‘Στις 16-10-13 , οι Viohalco S.A. και ΒΙΟΧΑΛΚΟ, εκκίνησαν διαδικασία
διασυνοριακής συγχώνευσης δια της οποίας η Viohalco S.A. θα απορροφήσει τη
ΒΙΟΧΑΛΚΟ και οι µέτοχοί της θα λάβουν µία µετοχή στη Viohalco S.A, για κάθε µία
µετοχή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις η
συγχώνευση θα ολοκληρωθεί στις 15-11-013.
Εάν κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης κατέχετε µετοχές στη
ΒΙΟΧΑΛΚΟ και δεν συµπληρώσετε και υποβάλλεται νοµοτύπως , σχετικό έγγραφο
(επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο ), εως την 20 -11-13 , θα λάβετε µετοχές στη
Viohalco S.A., που αντιστοιχούν σε µετοχές σας στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ, στον υφιστάµενο
λογαριασµός σας στο Σ.Α.Τ. στην Ε.Χ.Α.Ε.
Εάν επιθυµείται να λάβετε τις µετοχές της Viohalco S.A.,µέσω διαφορετικού
θεµατοφύλακα θα πρέπει να συµπληρωθεί το συνηµµένο έντυπο».

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας αναφέρει ότι, η παραπάνω ενηµέρωση δεν απεστάλη
έγκαιρα , ώστε να υπάρχει χρόνος να διερευνηθεί αυτή η πρόταση και να παρθεί
σχετική απόφαση από τη Επιτροπή’.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά
µε την παραπάνω πρόταση, που αφορά στις µετοχές της ΒΙΟΧΑΛΚΟ που κατέχει το
Κληροδότηµα.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ και έναν(1) παρών του Μαργέλη Γεώργιου,
Να µην αποσταλεί απάντηση σχετικά µε την προαναφερόµενη πρόταση, εφόσον δεν
έγινε έγκαιρη ενηµέρωση, ώστε να διερευνηθεί όπως οφείλει να κάνει η παρούσα
Επιτροπή ως διαχειριστική του Κληροδοτήµατος.
Σε επόµενη Συνεδρίαση της Επιτροπής να συζητηθεί η πιθανή εκποίηση των
µετοχώνt της ΒΙΟΧΑΛΚΟ , που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Κληροδοτήµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 253/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

