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ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ 

«ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ – ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ. ΝΡΑ»  

ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΡΖΠΗΑ ΡΑΘΡΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΖΠ  

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΑ ΞΔΞΟΑΓΚΔΛΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΔΥΠ 2014 

 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

 Πθνπφο ηεο ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ – ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖΠ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΝΡΑ ελ ζπληνκία, φπσο απηφο δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ 

Θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη θπξίσο ε Ρερληθή, Δπηζηεκνληθή θαη Κειεηεηηθή 

πνζηήξημε ησλ  ΝΡΑ ηεο Κεζζελίαο, θαζψο θαη ησλ  κεηφρσλ ηεο, κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Λνκνχ Κεζζελίαο. Δπίζεο ε  ινπνίεζε, Ξαξαθνινχζεζε θαη 

Γηαρείξηζε Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη Ξξσηνβνπιηψλ, ε Ππκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Λνκνχ θ.η.ι. 

 

 Πηην καηεύθςνζη ηηρ επίηεςξηρ ηος ζκοπού ηηρ η Αναπηςξιακή 

Κεζζηνίαρ - Αναπηςξιακή ΑΔ ΝΡΑ καηά ηο έηορ 2014 δπαζηηπιοποιήθηκε 

ζηα παπακάηυ:  

 

 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΚΔΠΑ ΠΡΖΛ ΞΝ ΔΜΔΡΑΠΖ 

ΣΟΖΠΖ 

Ζ Δηαηξεία αμηνπνηψληαο εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο είηε κέζσ Δπηρεηξεζηαθψλ/ 

Ρνκεαθψλ Ξξνγξακκάησλ πνπξγείσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014 ήηαλ θνξέαο 

πινπνίεζεο/δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ/έξγσλ/πξάμεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ 

παξαθάησ: 
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A) ΠΚΒΑΠΔΗΠ/ΔΟΓΑ ζηο πλαίζιο ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΞΝΟΓΔΗΥΛ ή ΑΙΙΥΛ ΦΝΟΔΥΛ  

 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΞΑΑ 2007-2013 – ΑΜΝΛΑΠ 4: ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ LEADER 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LEADER (ποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Ρποθίμυν). Ζ 

εγθεθξηκέλε δεκφζηα δαπάλε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο «Ζ δσή ζηνλ Κεζζεληαθφ 

Διαηψλα» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.446.120,00€. Ζ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κεηαμχ πνπξγείνπ θαη Δηαηξείαο (Νκάδα Ρνπηθήο Γξάζεο) έγηλε ζηηο 

26/06/2010. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 5 πξνζθιήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (νη 

νπνίεο αθνξνχζαλ ηφζν ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ηδηψηεο φζν θαη απφ ΝΡΑ θαη 

ινηπνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ) θαζψο θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ κε φζνπο 

δηθαηνχρνπο εληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο  1εο ,2εο, 3εο & 4εο πξνθήξπμεο.  Ρν χςνο 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβάζεηο πινπνίεζεο  

δηακνξθψλεηαη ζηα 4.817.000,00€. 

Πηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν έρεη δξνκνινγεζεί ε ππνγξαθή ζπκβάζεσλ κε 

ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 5εο πξνθήξπμεο ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 6ε πξφζθιεζε ηνπ 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ κε δξάζεηο ηδησηηθνχ & 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα. 

 

 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ –ΑΜΝΛΑΠ 3 

 

Πηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 3: «Ξοιόηηηα Ευήρ ζηιρ Αγποηικέρ Ξεπιοσέρ και 

Γιαθοποποίηζη ηηρ Αγποηικήρ Νικονομίαρ» (πξψελ ΝΞΑΑΣ – Νινθιεξσκέλα 

Ξξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Σψξνπ) ε εηαηξεία καο έρεη αλαιάβεη απφ 

01/07/2012 έυρ 31/12/2015 ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηεο Κεζζελίαο σο ππνζηεξηθηηθφο κεραληζκφο ηεο 

Θεληξηθήο Γνκήο Ξεινπφλλεζνο ΑΔ. Κε βάζε ην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο πνπ 
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έρεη ππνγξαθζεί, ε ΑΛ.ΚΔΠ. ΑΔ ΝΡΑ ζα ιάβεη ην πνζφ ησλ 76.000,00€  κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ην νπνίν ζα θαιχςεη ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο. 

 

 

B) ΙΝΗΞΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΑΛ. ΚΔΠ. Α.Δ. ΝΡΑ 

 (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ-ΑΛΑΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ)  

 

Ζ Αλαπηπμηαθή Κεζζελίαο-Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΝΡΑ ζηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νινθιήξσζε ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ Ξξνγξακκαηηθψλ 

Ππκβάζεσλ ή πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή θαη ηελ πινπνίεζε λέσλ. 

 

Η.  Ξπογπαμμαηικέρ Πςμβάζειρ  

 

1. Ξ.Π. «Νλοκληπυμένο Ξπόγπαμμα Θαηαπολέμηζηρ Θοςνοςπιών ζηην 

Ξεπιθέπεια Ξελοποννήζος με Ξεδίο Δθαπμογήρ Δπιλεγμένερ Ξεπιοσέρ 

ηος Φςζικού, Ξεπιαζηικού, Αγποηικού και Αζηικού Πςζηήμαηορ Γήμυν 

ηηρ Ξεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Κεζζηνίαρ ηηρ Ξεπιθέπειαρ 

Ξελοποννήζος» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ – 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεζζελίαο & ηνπο Γήκνπο Θαιακάηαο, Γπηηθήο Κάλεο, 

Κεζζήλεο, Νηραιίαο, Ξχινπ–Λέζηνξνο, Ρξηθπιίαο, Ξξνυπνινγηζκνχ 814.000,00€  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη πεξίνδν πινπνίεζεο απφ 05-04-2013 έσο 31-

12-2015.     

2. Ξ.Π. Ξπογπαμμαηική Πύμβαζη για ηην καηάπηιζη ζσεδίος με ηίηλο 

«Γιεπεύνηζη καηαζκεςήρ ανιζόπεδος κόμβος ζηην Απκαδική Ξύλη»,  κε 

ζπκβαιιφκελα κέξε εθηφο ηεο εηαηξείαο: ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ-ΞΔ 

Κεζζελίαο & ην Γήκν Κεζζήλεο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€  θαη πεξίνδν 

πινπνίεζεο απφ 16/12/2013 έσο 16/06/2016.  

3. Ξπογπαμμαηική Πύμβαζη: «Νλοκληπυμένο ζσέδιο ανηιδιαβπυηικήρ 

πποζηαζίαρ ακηήρ «ΚΝΟΡΗΑ» Γ. Κεζζήνηρ», κε ζπκβαιιφκελα κέξε εθηφο 

ηεο εηαηξείαο ηελ πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ –ΞΔ Κεζζελίαο & ην Γ. Κεζζήλεο, 
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πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00€ θαη πεξίνδν πινπνίεζεο απφ 16/12/2013 έσο 

16/12/2015.  

 

 

Β. Ιοιπέρ Πςμβάζειρ 

 

1. Πσέδιο ανηιπλημμςπικήρ πποζηαζίαρ πεπιοσών Ανδανίαρ - Νισαλίαρ -

Απθαπών ηεο ΞΔ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ, πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ θαη πεξίνδν 

πινπνίεζεο απφ 1/7/2013 έσο 30/06/2014. 

 

2. «ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΞΡΥΠΔΥΛ ΠΡΖΛ 1η ΔΞ.Ν., 

ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ ΘΑΚΞΝ ΠΡΑΟΝΞΖΓΗΝ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα 

Ξεινπνλλήζνπ – Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεζζελίαο, Ξξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 € 

θαη πεξίνδν πινπνίεζεο απφ 03-11-2012 έσο 28-02-2013. 

 

3. Πσέδιο Γευηεσνικήρ Αναγνώπιζηρ «Βεληίυζη 1ηρ Δ.Ν. Θαλαμάηα- Άγιορ 

Λικόλαορ Κάνηρ (παπάκαμτη κοινόηηηαρ Θάμπος και Πηαςποπηγίος)» ΞΔ 

ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ, πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ 

 

4. «Γευηεσνική μελέηη πεπιθεπειακού ιαηπείος Άπιορ», πξνυπνινγηζκνχ 

4.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ 

 

5. «Πσέδιο Ανάδειξηρ καθαπιζμού Πήμανζηρ Κονοπαηιών ΓΔ Ανδανίαρ 

Γήμος Νισαλίαρ», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 € ζπκπ. ΦΞΑ   

 

6. «Πσέδιο Ξεπιβαλλονηικών Όπυν ανακαηαζκεςήρ πποβλήηα Ξεηαλιδίος 

Λ .Κεζζηνίαρ», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 € ζπκπ. ΦΞΑ  

 

7. Πχληαμε «Πςμπληπυμαηικού Θηημαηολογίος ζηη διαζηαύπυζη Θάμπος 

–Πηαςποπηγίος», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ 
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 

 

 Ροπικέρ Γπάζειρ Θοινυνικήρ Ένηαξηρ για εςάλυηερ ομάδερ 

(ΡΝΞΔΘΝ) – Ρίηιν Πρεδίνπ: Δλέξγεηα ζηελ Δξγαζία   

 

Πηα πιαίζηα αλνηρηήο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο & 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε εηαηξεία καο σο επηθεθαιήο εηαίξνο καδί κε ηνπο: 

Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ΘΔΘ ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ, ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ, ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΞΟΝΝΓΝ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ, 

HONESTY EΞΔ, SYNERGY ΑΔ, ΘΔΘΔΑ, & ΘΑΗΛΝΡΝΚΔΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΔΞΔ, ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΔΞΔ, ζπκκεηείρε ζηελ ππνβνιή  

πξφηαζεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «ΓΟΑΠΖ ΘΑΡΑ ΡΖΠ 

ΦΡΩΣΔΗΑΠ» πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε αμηνινγήζεθε ζεηηθά 

ελψ ν ηειηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο απηήο δηακνξθψζεθε ζην  πφζν ησλ 

500.000,00 €.  

Δλδεηθηηθά, νη δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ είλαη:  

 Αλάιπζε θαη δηάγλσζε ηεο Ρνπηθήο Αγνξάο Δξγαζίαο 

 Ππληνληζκφο θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ 

 Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε 

 Δπηκφξθσζε 

 Δθπαηδεπηηθή Ξξαθηηθή Άζθεζε ζε Δπηρεηξήζεηο 

 Ξαξνρή Ππκβνπιεπηηθψλ πεξεζηψλ ζε  Νκάδεο ζηφρνπο 

 Δμαηνκηθεπκέλε Ξξνζέγγηζε  

 Ππκβνπιεπηηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

Έρνπλ νινθιεξσζεί νη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ησλ 

σθεινπκέλσλ,  ε πξαθηηθή  άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ησλ 40 αηφκσλ 
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 Ροπικά Πσέδια για ηην Απαζσόληζη (ΡΝΞΠΑ)- Ρίηινο Πρεδίνπ: 

Ξξνηεξαηφηεηα ζηελ Απαζρφιεζε 

 

Πηα πιαίζηα ηεο 1003/2-04-2012 πξφζθιεζεο ηεο ΔΓΑ Ξει/ζνπ, Γξάζε 7 ηεο 

θαηεγνξίαο παξέκβαζεο 1 «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα 7 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε» αμηνινγήζεθε ζεηηθά 

πξφηαζε πνπ είρε ππνβιεζεί θαη πξνηείλεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε κε ην πνζφ ησλ 

400.000,00€. Ρν ζρέδην απεπζχλεηαη ζε 100 άλεξγνπο σθεινχκελνπο (απφ ηηο 

πεξηνρέο ησλ Γήκσλ Θαιακάηαο, Νηραιίαο, Γπηηθήο Κάλεο) θαη πεξηιακβάλεη 

ελδεηθηηθά, δξάζεηο θαηάξηηζεο επηκφξθσζεο-ζπκβνπιεπηηθήο. Πηελ Αλαπηπμηαθή 

Πχκπξαμε «Γίθηπν γηα ηελ Απαζρφιεζε» ε νπνία ζα πινπνηήζεη ηελ πξάμε 

ζπκκεηέρνπλ εθηφο ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ν Ππληνληζηήο θαη νη εμήο: Γήκνο 

Θαιακάηαο, Γήκνο Γπηηθήο Κάλεο, Γήκνο Νηραιίαο, Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία 

ΝΡΑ-Ξεινπφλλεζνο ΑΔ, Δθπαηδεπηηθέο θαη Ππκβνπιεπηηθέο πεξεζίεο ΓΗΑΠΡΑΠΖ 

ΑΔ, Πχκβνπινη Γηνίθεζεο, Σξεκαηνδφηεζεο θαη Αλάπηπμεο ΔΞΔ, Βνχδαο Σξήζηνο & 

ΠΗΑ ΔΔ (Απηνδηνίθεζε GR), Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γ. Θαιακάηαο «ΦΑΟΗΠ», 

Δπηκειεηήξην Κεζζελίαο.  

Έρεη πινπνηεζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο, θαηάξηηζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο ησλ σθεινπκέλσλ θαη πξαθηηθήο  άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο ησλ 

αηφκσλ.  
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ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ -ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΔΟΓΥΛ ΓΗΑ ΡΝ 2015 

 

 Ζ ΑΛ.ΚΔΠ.ΑΔ ΝΡΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΞΔ Κεζζελίαο θαη Γήκνπο ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεζζελίαο αλακέλεηαη λα πινπνηήζεη θαη λα ζρεδηάζεη γηα  

πινπνίεζε ηα θάησζη έξγσλ:  

 

1. Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε: «Νινθιεξσκέλν ζρέδην αληηδηαβξσηηθήο 

πξνζηαζίαο Θνξψλεο Γήκνπ Ξχινπ-Λέζηνξνο», κε ζπκβαιιφκελα κέξε εθηφο 

ηεο εηαηξείαο ηελ πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ– ΞΔ Κεζζελίαο & ην Γ. Ξχινπ-

Λέζηνξνο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ 

2. Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε – Ξξφηαζε γηα ην Γηνηθεηήξην ΞΔΚ, 

πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ 

3. Ξ.Π. «Νινθιεξσκέλν Ξξφγξακκα Θαηαπνιέκεζεο Θνπλνππηψλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ κε Ξεδίν Δθαξκνγήο Δπηιεγκέλεο Ξεξηνρέο ηνπ 

Φπζηθνχ, Ξεξηαζηηθνχ, Αγξνηηθνχ θαη Αζηηθνχ Ππζηήκαηνο Γήκσλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεζζελίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ» γηα ηελ 

ηξηεηία 2016-2018.   

4. ΞΠ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Κάλεο γηα ηελ 

κειεηεηηθή σξίκαλζε έξγσλ ηνπ Γήκνπ 
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 
 
Ρνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο εηαηξείαο 
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ. ΝΡΑ  γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ 
αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 
απφ 01/01/14 σο 31/12/14. 
 
 
Θχξηνη Κέηνρνη,  
 
 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 ηνπ Ι.Μ. 2190/1920 όπσο απηό ηζρύεη, 

ππνβάινπκε ζπλεκκέλσο ζηε Σπλέιεπζή ζαο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2014 κε ηηο παξαηεξήζεηο καο πάλσ ζε 

απηέο θαη παξαθαινύκε λα ηηο εγθξίλεηε. 

 

α. Εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 

Ο ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο αλήιζε ζε επξώ 534.754,62 €  

Έλαληη 538.608,38 € ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Ο θύθινο εξγαζηώλ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθόο, ιακβάλνληαο ππ.όςηλ ηελ ηξέρνπζα δύζθνιε νηθνλνκηθή 

θξίζε, ηελ θαζπζηέξεζε ζύληαμεο θαη ςήθηζεο ησλ Πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Δήκσλ  θαη 

Πεξηθεξεηώλ πνπ απνηεινύλ ηνπο θπξίσο πειάηεο καο θαη ηελ κείσζε ησλ θνλδπιίσλ 

ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  πνπ αθνξνύλ ηελ επηρνξήγεζε πξνο ηνπο ΟΤΑ.  

 

β. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο 

Η νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκθαληδόκελε εηθόλα ηνπ 

Θζνινγηζκνύ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο, θαη αθνύ ιεθζνύλ ππ΄όςε νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

γ. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Τα κηθηά θέξδε  ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε επξώ 38.547,04 € έλαληη θεξδώλ    

74.748,75 € ηνπ έηνπο 2013 ήηνη κεηαβνιή (κείσζε) θαηά 48,4% .Λε ηελ 

πξνζζήθε ησλ εμόδσλ ιεηηνπξγίαο  θαη ρξεσζηηθώλ ηόθσλ, ηελ πξνζζήθε ησλ 

έθηαθησλ θαη αλόξγαλσλ εζόδσλ θαη θεξδώλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ έθηαθησλ θαη 

αλόξγαλσλ εμόδσλ θαη δεκηώλ, δεκηνπξγήζεθαλ θέξδε ύςνπο 31.927,00 €  € έλαληη 

θεξδώλ ην 2013 28.653,82  ήηνη ζεηηθή κεηαβνιή θαηά 3.273,18 €. 

 

δ. Αθνινπζνύκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 
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Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Θζνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο ρξήζεο όπσο θαη ηνλ ζπλνδεύνληα 

απηόλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εθαξκόζηεθαλ νη αθόινπζεο βαζηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο : 

 

δ1. Απνηίκεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη απνζβέζεηο απηώλ 

Τα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ αμία θηήζεο 

απηώλ (ηζηνξηθό θόζηνο), θαη νη απνζβέζεηο ησλ ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4172/2013 θαη αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 34.292,39 €. 

 

 

δ2. Κόζηνο Πσιεζέλησλ 

Τν θόζηνο ησλ πσιεζέλησλ ππνινγίζζεθε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

πεξηιακβάλεη ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ  όπσο θαη όιεο ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο. Επίζεο πεξηιακβάλεη ην κέξνο ησλ απνζβέζεσλ ησλ παξαγσγηθώλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ αλαινγνύλ θαη ππνινγίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Μ.4172/2013. 

 

 

δ3. Aλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ  

Τα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ είλαη δηαθσηηζηηθά ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηώλ ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε. 

 

 

 

Η δηακόξθσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο έρεη σο εμήο: 

 Κύθινο εξγαζηώλ ( Πσιήζεηο )                                          534.754,62 

 Mείνλ θόζηνο πσιήζεσλ                                                         496.207,58 

 Ληθηά απνηειέζκαηα εθκ/ζεσο(θέξδε)                                     38.547,04   

 Πιένλ: Άιιά έζνδα εθκ/ζεσο                                                           0,00 

 ύλνιν                                                                                  38.547,04 

Λείνλ  

1. Έμνδα Δηνηθεηηθήο Κεηηνπξγίαο 33.224,54 

2. Έμνδα Κεηη. Εξεπλώλ – Αλαπηύμεσο 2.844,01 

3. Έμνδα Κεηηνπξγίαο Δηαζέζεσο 8.476,43

  

Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο εθκ/ζεσο)  (5.997,94) 

 

Πιένλ ( ή κείνλ ) 
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1. Έζνδα ζπκκεηνρώλ  0,00 

2. Έζνδα ρξενγξάθσλ  0,00 

3. Ιέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ & ρξ/θσλ  0,00 

4. Πηζησηηθνί Τόθνη θαη ζπλαθή έζνδα  6.409,55 

Λείνλ 

1. Δηαθνξέο απνηίκεζεο 0,00 

2. Έμνδα & Ζεκίεο απκκεηνρώλ & ρξ/θσλ 0,00 

3. Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα                                        555,64

  

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο εθκεηηαιεύζεσο)                        (144,03)    

Πιένλ ( ή Λείνλ ) Έθηαθηα απνηειέζκαηα 

1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα  32.321,90 

2. Έθηαθηα θέξδε 0,00 

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ  0,00 

4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ  0,00 

Μείον 

1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα  109,44 

2. Έθηαθηα δεκίεο 0,00 

3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ  0,00 

4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο  141,43 

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα(θέξδε)     31.927,00 

Σύλνιν απνζβέζεσλ                                                34.292,39 

Λείνλ Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηη.θόζηνο  34.292,39                0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΕΩ 31.927,00 

 
Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, θχξηνη Κέηνρνη, πξνηείλνπκε  φπσο αθνχ 
ιάβεηε γλψζε θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή γηα 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ απηφλ θαη ην πξνζάξηεκα, εγθξίλεηαη 
απηνχο φπσο έρνπλ.  

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Ρν Γ.Π. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε εγθξίλεη ομόθυνα ηελ πξναλαθεξφκελε 
έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη Νηθνλνκηθή Έθζεζε  πξνο ηεο Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. 

 

Θέμα 2ο  

Ρν ζέκα εηζεγείηαη ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ινγηζηεξίνπ θ. Φάββαο Γεψξγηνο. 
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Ππληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην λφκν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, γηα 
ηελ ρξήζε 1/1/14-31/12/14, νη νπνίεο ειέγρζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Νξθσηψλ 
Διεγθηψλ BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΑΔκε ειεγθηή ηελ θo. ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝΠ 
ΑΛΡΩΛΗΝ ηνπ Ησάλλε, Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο, ( Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 33821).   
Πχκθσλα ινηπφλ κε απηέο ε εηαηξεία παξνπζηάδεη θέξδε γηα ηελ ρξήζε 2014 χςνπο 
31.927,00€ φπσο ζαο ελεκεξψζακε κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη  ηελ 
νηθνλνκηθή έθζεζε. Ρν Γ.Π ζήκεξα, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ έγθξηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο δσδεθάκελεο ρξήζεο απφ 01-01-2014 έσο 31-
12-2014 (νη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηζπλάπηνληαη ζην παξφλ 
πξαθηηθφ). 
 
ΑΞΝΦΑΠΖ 
 
Ρν ΓΠ χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε εγθξίλεη ομόθυνα ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο απφ 01-01-2014 έσο 31-12-
2014. 

Θέμα 3ο  
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θνο Αξγπξάθεο 
Ησάλλεο πιεξνθνξεί ηα κέιε ηνπ φηη, ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ 
ηεο εηαηξίαο ην Γ.Π είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηνπο κεηφρνπο ζε Δηήζηα 
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, πξνθεηκέλνπ απηνί λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 
απνθάζεηο επί δηαθφξσλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο απηψλ. Ξξνηείλεη λα ζπγθιεζεί ε 
πξνκλεκνλεπζείζα Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 30/06/2015 εκέξα 
Ρπίηη θαη ψξα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο κε ηα θαησηέξσ ζέκαηα  
εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

 
1. Υπνβνιή γηα σπδήτεσε θαη έγθξησε τωλ νηθνλνκηθώλ θαταστάσεωλ 

(Ισνινγησκόο , Λνγαξηασκόο Απντειεσκάτωλ Χξήσεο, Πίλαθαο Δηάζεσεο 
Απντειεσκάτωλ θαη Πξνσαξτήκατνο) τεο ιήμασαο Δηαρεηξηστηθήο Χξήσεο    
( 01/01/2014 – 31/12/2014).  

2. Υπνβνιή πξνο Έγθξησε τεο Έθζεσεο Δηαρείξησεο θαη Πεπξαγκέλωλ τνπ 
Δηνηθετηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα τελ 18ε Δηαρεηξηστηθή Χξήσε (01/01/2014 – 
31/12/2014).  

3. Υπνβνιή τεο Εθζέσεωο Ειέγρνπ τνπ Οξθωτνύ Ειεγθτή , γηα τελ 18ε 
Δηαρεηξηστηθή Χξήσε (01/01/2014 – 31/12/2014). 

4. Απαιιαγή τωλ κειώλ τνπ Δηνηθετηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη τωλ Οξθωτώλ 
Ειεγθτώλ από πάσεο επζύλεο απνδεκηώσεωο γηα τα πεπξαγκέλα τνπ έτνπο 
2014 . 

5. Εθινγή ελόο ταθτηθνύ θαη ελόο αλαπιεξωκατηθνύ νξθωτνύ ειεγθτή πξνο 
έιεγρν τωλ νηθνλνκηθώλ θαταστάσεωλ τεο 19εο εταηξηθήο ρξήσεωο  (01/01/ 
2015 – 31/12/2015).  

6. Έγθξησε τωλ ακνηβώλ τωλ κειώλ τνπ Δηνηθετηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα τε ρξήσε 
2014.  

7. Πξνέγθξησε ακνηβώλ κειώλ τνπ Δηνηθετηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα τε ρξήσε 2015 
8. Έγθξησε τξνπνπνηήσεωλ τεο Επητξνπήο Δηαρείξησεο Πξνγξάκκατνο  

LEADER 
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9. Δηάυνξεο Αλαθνηλώσεηο 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Ρν Γ.Π. εγθξίλεη νκφθσλα ηα  ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ηελ 
πξνηεηλφκελε εκεξνκελία δηεμαγσγήο  ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο 
ησλ κεηφρσλ. 
Κε  ππάξρνληνο  άιινπ  ζέκαηνο  πξνο  ζπδήηεζε ιχζεθε  ε  ζπλεδξίαζε , αθνχ  
ζπληάρζεθε  ην  παξφλ  πξαθηηθφ  ην  νπνίν  βεβαηψλεηαη  θαη  ππνγξάθεηαη  φπσο  
ν  λφκνο  νξίδεη. 

   Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ            O  Γ/ΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ  

ΑΟΓΟΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ                                      ΟΔΘΘΑΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ   
 

ΡΑ ΚΔΙΖ 

 ………………………… 
 

…………………………… 
 
……………………………. 
 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα απφ ην 
Βηβιίν Ξξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Ξξαθηηθνχ κε αξηζκ.  ……./…………………. 
ηνπ Γ.Π. ην νπνίν επηθπξψλσ 

Θαιακάηα 05-6.-2015 
Ν Ξπόεδπορ ηος Γ.Π. 

 
 

ΑΟΓΟΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

Βεβαιώμεται ότι η αμωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 12 σελίδες 

είμαι αυτή που αμαφέρεται στημ Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομημία 8 Ιουμίου 2015 

 

          
 

 
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείωμ 449, Αγ. Παρασκευή 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

  

 
Αγ. Παρασκευή, 08 Ιουμίου 2015 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Αμτώμιος Ι. Αμαστασόπουλο 
ΑΜ ΣΟΕΛ:33821 

 


