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Κως,        10/05/2017 

Αρ. Πρωτ. 4275/2017 

 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ    ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.   238  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ   ΤΟΥ   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» της  7/4/2017 
Στην   Κω   σήµερα   την   7η   του   µηνός Απριλίου  του    έτους   2017  ηµέρα  
Παρασκευή     και   ώρα   11.00 π.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 ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
 
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήµατος για την εκμίσθωση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης των βασικών υπηρεσιών και του δικαιώματος εργασιών  χειρισμού 

μηχανημάτων στην επισκευαστική  ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Κω για τρία (3) έτη, την 

έγκριση των όρων διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού. 
 

2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού και δέσµευση πιστώσεων Κ.Α.Ε 
 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου 
φιλοτέχνισης γλυπτικής σύνθεσης που θα τοποθετηθεί στην είσοδο της Μαρίνας Κω. 

 
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήµατος για τη διενέργεια διαγωνισµού για 

την πιστοποίηση του ανυψωτικού µηχανήµατος και του αυτοκινούµενου υδραυλικού τρέηλερ 
της επιχείρησης µε τα διεθνή πρότυπα ISO 

 
5. Λοιπά    θέµατα 
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Θέµα 3 : Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου 
φιλοτέχνισης γλυπτικής σύνθεσης που θα τοποθετηθεί στην είσοδο της Μαρίνας Κω. 

 

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής ότι: Το 
συµφωνητικό που υπογράφτηκε µεταξύ της Εταιρείας(Μαρίνας) και της αναδόχου για 
την φιλοτεχνική της γλυπτικής σύνθεσης προέβλεπε: 

 
1. Αποπεράτωση του έργου εντός τεσσάρων(4) µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης. 
2. Αποπληρωµή αναδόχου σε τρεις (3) δόσεις  
3. Καταβολή της πρώτης δόσης µε την υπογραφή της σύµβασης και µετά τον 

έλεγχο και την έγκρισή του επιτρόπου. 
 
Επειδή ο έλεγχος και η έγκριση από τον επίτροπο δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι 

σήµερα, λόγω φόρτου εργασίας, δεν καταβλήθηκε η πρώτη δόση όπως προβλεπόταν 
από την σύµβαση. 

Μετά από αυτό η ανάδοχος του έργου µε έγγραφο της προς τη εταιρεία ζητά 
παράταση της συµβατικής προθεσµίας σε χρόνο ίσο µε το χρόνο που θα χρειαστεί από 
την υπογραφή της σύµβασης µέχρι να εγκριθεί από τον επίτροπο και καταβληθεί η 
πρώτη δόση. 

Κατόπιν τούτου προτείνεται η παράταση της συµβατικής προθεσµίας όπως το 
ζητά η ανάδοχος. 

Έγινε διαλογική συζήτηση όπου συµφώνησαν όλα τα παρόντα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου πλην του κ. Μαρκόγλου Σταµάτιου που δήλωσε παρών. 

 
 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ  
 
 
                                                                                               2. ΠΑΤΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 
                                                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ     3. ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗ ΒΑΣΩ                                                                   
ΦΕΣΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                                                                                                                                        
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ        
                  
  4.  ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
  
 
  5. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

     
 
                                                                                                          6. ΣΒΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ        

                                                                                                                              

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 
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