
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ 

 
1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 
Η εταιρεία δεν είχε έσοδα από δραστηριότητα στη χρήση 2005 (01/01-31/12/05), καθ΄ότι είναι ακόµη σε εξέλιξη η 
υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου «αξιοποίησης αιολικού δυναµικού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στις νήσους Ρόδο, Κώ και Πάτµο» ισχύος 7.8MW, όπως αυτό εγκρίθηκε και υπογράφτηκε προς χρηµατοδότηση σε 
ποσοστό 30% επί συνολικής αξίας 7.9 εκ. €, µε τον ενδιάµεσο φορέα «ΚΑΠΕ» στα πλαίσια επιχειρησιακού 
προγράµµατος «ΕΠΑΝ, ΜΕΤΡΟ 2.1». 
Για το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο µέσα στη χρήση συνάφθηκε και µακροπρόθεσµη σύµβαση χρηµατοδότησης 
σε ποσοστό 40% (ήτοι ποσό 3.2 εκ.€), στα πλαίσια της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες εκταµιεύσεις.  
Επίσης, µε στόχο την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής για το εν λόγω επενδυτικό έργο σε ποσοστό 30%, η Γενική 
Συνέλευση µε απόφασή της στις 27/12/2005 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 
ποσό των δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (2.340.000,00€).  
Η επένδυση έως τις 31/12/2005 έχει ολοκληρωθεί κατά ποσοστό 40% και οι εργασίες ολοκλήρωσης προχωρούν 
ικανοποιητικά, εισπράχθηκε δε ποσό 0.7εκ.€ έναντι της προβλεπόµενης επιχορήγησης.  
 
 
2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 

 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις έως την 31/12/2005. Μετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι τη 
σύνταξη της παρούσας έκθεσης , 

• Το επενδυτικό σχέδιο έχει προχωρήσει στην υλοποίησή του, ήδη το αιολικό πάρκο στη νήσο 
Ρόδο δυναµικότητας 3.0MW, έχει ολοκληρωθεί, Συνολικά το ποσοστό υλοποίησης έχει φτάσει σε 
ποσοστό 75%. 

• Η εκταµίευση του δανείου και η καταβολή της ίδιας συµµετοχής µέσω της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου γίνεται ελεγχόµενα και έγκαιρα για την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου.  

 

3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  
 

Η επένδυση αναµένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2006 για τα αιολικά πάρκα 
στις  νήσους Ρόδο και Κώ και µέσα στο δεύτερο εξάµηνο για τη νήσο Πάτµο. Μελλοντικά η δυνατότητα διεύρυνσης 
του αιολικού πάρκου αποτελεί σοβαρή προοπτική που αναζητείται µεθοδευµένα από την εταιρεία.   
 
Μετά την ανωτέρω επισκόπηση και τις επεξηγήσεις ως  εντεταλµένη ∆ιοίκηση, σας καλούµε κύριοι Μέτοχοι να 
εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2005 και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που τις 
συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, 
καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2005. 
 
 

Αθήνα 15 Μαρτίου 2006 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Κ. Κατρής 
 
 

 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί από µία (1) σελίδα, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που 
χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία  

Αθήνα 21 Μαρτίου 2006 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Όµηρος ∆. ∆εληφώτης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10461 
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