
 

Προς τη  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ της  «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ» Α.Ε. 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

Κύριοι,  

Σε απάντηση της από 28-02-2020 πρότασης σας για τη διάσωση της περιουσίας της εταιρείας και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της, την οποία αποστείλατε προς τα Ν.Π.Δ.Δ που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 
με αίτημα τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα: 

 Να σταματήσει άμεσα η αδράνεια της Διοίκησης της εταιρείας και να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις 
(πρωτίστως διοικητικές) για ένα νέο ξεκίνημα ενεργητικής και δυναμικής αξιοποίησης  της περιουσίας 
της εταιρείας των 1.140 στρ. σε άλλους τομείς πλην του Αυτοκινητοδρομίου  (ενέργεια, ανακύκλωση, 
γεωργία κλπ). 

 Να γίνει αναλυτική ενημέρωση των μετόχων για τις υποχρεώσεις του κ. Μαρούλη ο οποίος εισήλθε στο 
μετοχικό σχήμα της εταιρείας ως στρατηγικός επενδυτής με παραίτηση των παλαιών μετόχων στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ουδέν έχει πράξει μέχρι σήμερα έναντι των υποχρεώσεων του, 
επομένως να προχωρήσει άμεσα το Δ.Σ. στην απεμπλοκή του και την άμεση αξίωση αποζημίωσης 
(ρήτρες κλπ). 

Σας πληροφορούμε τα πιο κάτω: 

Το Δ.Σ της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. συνεκλήθη για τις 12/03/2020 κατόπιν αιτήματος του 
Αντιπροέδρου αυτού και Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαίας  στο οποίο ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ για 
το περιεχόμενο της πρότασης σας και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αντιπροέδρου κ. Π. Μαρλαφέκα 
με τους κ.κ. Ν. Καρακίτσο και Θ. Δριμάλα, ζητήσαμε ενημέρωση για το αν υπάρχουν προτάσεις εκ  μέρους 
σας. Από την πλευρά τους οι κ.κ. Ν.Καρακίτσος και Θ Δριμάλας υπεσχέθησαν να παρουσιάσουν τις 
προτάσεις τους. 

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να κληθείτε να παρουσιάσετε τις προτάσεις σας σε χρόνο που θα 
ορίσετε και αφού ενημερωθείτε για την οικονομική θέση της εταιρείας και την προοπτική υλοποίησης της 
προγραμματισμένης επένδυσης, από κοινού να διαμορφωθεί πρόταση για την οποία θα αποφασίσει η 
Γενική Συνέλευση. 

Αναμένουμε την ανταπόκριση σας και το Δ.Σ. είναι πρόθυμο να συζητήσει τις προτάσεις σας και να σας 
ενημερώσει για τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα.                                                                                

                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

                                                                                      

                                                                                                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ 

 


