
 

Συνεδρίαση 13η 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αριθμ. 132/09-10-2020 

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 121701220000 

Στη Ρόδο σήμερα, την 9η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθαν στα 
γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με την επωνυμία 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.», οδός Πλατεία Ελευθερίας 1, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων, οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1) Μπάρδος Χρήστος  

2) Νικολής Νικόλαος, 
 3) Φλεβάρης Ιωάννης, 

 4) Μηνατσής Γεώργιος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:     1) Καραμαρίτης Νικόλαος 
  

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 

7. Διάφορα Θέματα. 
 

 

ΘΕΜΑ 7ο:  

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι στο πλαίσιο των πολυάριθμων ευρωπαϊκών έργων 
στα οποία συμμετέχει η εταιρεία καθώς κι αυτών που υλοποιεί για λογαριασμό της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε δημοσιοποίηση και διάχυση πληροφοριών 
σχετικών με την εξέλιξη και την πρόοδο των εν λόγω έργων, των δράσεων που 
πραγματοποιούνται, των παραδοτέων που ετοιμάζονται κλπ.  

Αυτό συνεπάγεται έναν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών προς δημοσιοποίηση, η οποία θα πρέπει 
να πραγματοποιηείται μέσω της συγγραφής και δημοσίευσης σχετικών δελτίων τύπου, με την 
τροφοδότηση της ιστοσελίδας (www.readsa.gr) και των υπαρχόντων μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook: https://www.facebook.com/READSADevelopmentAgency/) που διατηρεί 
η εταιρεία με νέα καθώς και με τη δημιουργία και λειτουργία εταιρικού λογαριασμού και σε 
πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, LinkedIn). 

Για τους παραπάνω λόγους και εν όψει της επικείμενης λήξης της συναφθείσας σύμβασης με την 
κα ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ για τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου της εταιρείας στις 
31/10/2020, ο Πρόεδρος πρότεινε την παράταση της εν λόγω σύμβασης για άλλους έξι μήνες, 
ήτοι έως τις 30/04/2021, σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους που ορίζονται σε αυτή. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου και 
αποφάσισε την παράταση της συναφθείσας σύμβασης με την κα ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
για τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου της εταιρείας για άλλους έξι μήνες, ήτοι έως τις 
30/04/2021, σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους που ορίζονται σε αυτή. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

Χρήστος Μπάρδος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Νικολής Νικόλαος 

Φλεβάρης Ιωάννης 

 Μηνατσής Γεώργιος 
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