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Κως, 24/05/2016 

Α.Π.  3396/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ    ΤΗΣ    ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.   223  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ   ΤΟΥ   
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» της  31/3/2016 

Στην   Κω   σήµερα   την   31ην   του   µηνός Μαρτίου    έτους   2016,  ηµέρα Πέµπτη    
και   ώρα   13.00 µ.µ.   στα   γραφεία   της   εταιρείας  που βρίσκονται στην οδό 
Γεωργίου Παπανδρέου  στην πόλη  της  Κω,  συνεδριάζουν   τα   µέλη του  ∆. Σ.   
της  εταιρείας  υπό  την  επωνυµία  « ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ », για να αποφασίσουν επί των 
παρακάτω θεµάτων  της ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση σχεδίων ασφαλείας, έκτακτης ανάγκης και αντιµετώπισης θαλάσσιας 
ρύπανσης και Παραλαβής και ∆ιαχείρισης αποβλήτων. 

2. Λήψη απόφασης για παράταση του συµφωνητικού εκµίσθωση του ∆ικαιώµατος 
Εκµετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Εργασιών χειρισµού µηχανηµάτων 
στην επισκευαστική ζώνη της εταιρείας. 

3. Λήψη απόφασης για την αγορά ανταλλακτικών για τα pillars της εταιρείας. 
4. Λήψη απόφασης για την αγορά νέου τηλεχειριστηρίου του Γερανού της 

εταιρείας, λόγω φθοράς του υπάρχοντος. 
5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων µέσω ΑΣΕΠ. 
6. Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης των υπαλλήλων της Εταιρείας για ορισµό 

προϊσταµένων στα τµήµατα καθαριότητας και Λιµενολεκάνης. 
7. Έγκριση όρων επαναδιακήρυξης ασφάλισης περιουσίας Μαρίνας Κω µε νέους 

όρους και παράταση υπάρχουσας σύµβασης. 
8. Έγκριση και υπογραφή συµφωνητικού µεταξύ της Εταιρείας ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε. και της Εταιρείας  µε την επωνυµία Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΙΟΥΜ.   
9. Όροι συνεργασίας µε εξωτερικά τεχνικά συνεργεία. 
10. ∆ιάφορα. 
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ΘΕΜΑ 10 :  Διάφορα  

8) Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης της κ. Κοροβέση 

Αγγελικής 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Διευθ. Σύμβουλος κ. Πατούρης Αριστοτέλης ο οποίος ενημέρωσε το 

σώμα ότι , για  την αναβάθμιση και εξωραϊσμό του κόμβου που βρίσκεται στην νότια είσοδο της 

Μαρίνας και προκειμένου να δημιουργηθεί κάποιο χαρακτηριστικό  σημείο αναφοράς  στην 

ευρύτερη περιοχή, προσέλκυσης της προσοχής και  προσωρινής στάσης των διερχομένων , 

αφού έτσι ενδεχομένως να ανέβει η κίνηση στο εμπορικό κέντρο της μαρίνας και συνακόλουθα 

τα έσοδα της , προτείνει δε για το σκοπό αυτό την δημιουργία στο χώρο πρασίνου του κόμβου 

την κατασκευή γλυπτικής σύνθεσης από καλλιτέχνη εγνωσμένης αξίας Πανελλαδικά , το κόστος 

του οποίου θα αναλάβει η εταιρεία μας (προβλέπεται και από το καταστατικό )   με τις 

προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Προς τούτο , προτείνει να προσκαλέσουμε την 

γλύπτρια κ. Κοροβέση Αγγελική για μια πρώτη προσέγγιση του χώρου και του κόστους του εν 

λόγω εγχειρήματος και συνάμα να καλύψουμε το κόστος της μετάβασής της από και προς την 

Αθήνα ύψους περίπου 250,00 ευρώ, καθώς και την φιλοξενία της στο κατάλυμα που 

διαθέτουμε, πρόταση που εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 
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