
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ   

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ   

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το 32o/12 Οκτωβρίου 2021 Πρακτικό υνεδρίαςθσ  
του Δ.. τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν. 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 32ο/2021 

τθν  Άμφιςςα και ςτα γραφεία τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου 

Δελφϊν, ςιμερα 12 Οκτωβρίου 2021, θμζρα Σρίτη και ϊρα 12:00, ςυνιλκε δια ζώςησ, ςφμφωνα 

με τθν αρικμ. 643,  αρικμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΣΛ6-0Ρ5) εγκφκλιο του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ 

Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν, κατόπιν τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 

3049/8-10-2021 εγγράφου προςκλιςεωσ του Προζδρου αυτισ, ςε ορκι επανάλθψθ,  που 

κοινοποιικθκε ςε κάκε μζλοσ του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 1069/80 και 

αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο ζντεκα (11) μελϊν, βρζκθκαν 

παρόντα εννζα (9) μζλθ, ιτοι: 

Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθν διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ απαρτίασ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 

υνεδρίαςθσ. 

τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ 

Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν, κ. Λάιοσ Παναγιϊτθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ για τισ ειςθγιςεισ των 

κεμάτων χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε ο Γραμματζασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κ. Καλποφηοσ Ιωάννθσ 

για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν κατά τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων.  

ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟΝΣΑ 

1. ωτθρόπουλοσ ωτιριοσ, Πρόεδροσ 1. Γρίβασ Ευκφμιοσ, μζλοσ 

2. ολτάτοσ Ανδρζασ, Αντιπρόεδροσ 2. εγκοφνθ Χρυςά, μζλοσ 

3. Aγαπθτόσ Χαρίλαοσ, μζλοσ  

4. Καπαρζλθ – Χαρίτου Γεωργία, μζλοσ  

5. Σςιποφρασ Νικόλαοσ, μζλοσ  

6. Σηαμτηι Αγγελικι, μζλοσ  

7. Μζγκοσ Παναγιϊτθσ, μζλοσ  

8. Ανδρεοποφλου Μαρία, μζλοσ  

9. Λουπάκοσ Νικόλαοσ, αναπλθρωματικό μζλοσ  

 (Οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και  

προςκλικθκαν νόμιμα) 
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Σα μζλθ Σηαμτηι Αγγελικι, Καπαρζλθ – Χαρίτου Γεωργία και Ανδρεοποφλου Μαρία  ςυμμετείχαν 

μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

Ο Πρόεδροσ  πρότεινε ςτο ςϊμα όπωσ το κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: ‘’Εξζταςθ του 

αρικμ. πρωτ. 3074/11-10-2021 αιτιματοσ τθσ εταιρίασ «ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΣΩΣΑ»‘’, να ςυηθτθκεί ςτθν 

αρχι τθσ υνεδρίαςθσ, θ οποία και ζγινε δεκτι από το ςϊμα κρίνοντασ το κζμα κατ’ επείγον, 

κακϊσ κα πρζπει άμεςα να πάρει νερό. 

 

Αριιμόσ απόφαςησ 264/2021 

 

ΘΕΜΑ: Λιψθ απόφαςθσ για τθν Ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ, τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων 
Χριςεωσ, του Πίνακα Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων, του Προςαρτιματοσ και τθσ Ζκκεςθσ 
Διαχείριςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου χριςεωσ 2020 (από 1-1-2020 ζωσ 31-12-2020).  
Ειςηγητθσ: κ. Λάιοσ Παναγιϊτθσ, Γενικόσ  Διευκυντισ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ 
Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν. 
 

Επί του δεφτερου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ ζκεςε 

υπόψθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τα εξισ: 

Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 του Ν. 1069/80 ςασ υποβάλλουμε προσ ζγκριςθ τα παρακάτω: 

 

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΥΡΖΔΧ 2020 

ΠΔΡΗΟΓΟ 01.01.2020 – 31.12.2020 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ππορ ηην ππορ ηην Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Θεζζαλίαρ – 

ηεπεάρ Δλλάδαρ 

ηηρ ″ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΓΔΛΦΧΝ″ 

 για ηα πεππαγμένα ηηρ  σπήζηρ πος έληξε ηην 31η Γεκεμβπίος 2020. 

 

Αμηφηηκνη Κχξηνη, 

Με ηελ παξνχζα ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 150 ηνπ 

λ.4548/2018, γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2020. 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ παξνχζα εηαηξηθή ρξήζε είλαη ε ηέηαξηε(4ε)  θαηά ζεηξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2020 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2020. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο απηήο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ππήξμαλ ζχκθσλεο κε 

ηελ ηζρχνπζα εκπνξηθή λνκνζεζία θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο φπσο νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 

ηεο.  

Ο Ηζνινγηζκφο, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, ν Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ην 

Πξνζάξηεκα γηα ηε ρξήζε 2020, φπσο ζαο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε, πξνθχπηνπλ απφ ηα 

βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4308/2014. 

Αξρέο θαη Αμίεο : 

Ζ ππνδεηγκαηηθή εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θιάδν ζπλδπάδνληαο ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα κε ην  ζεβαζκφ γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Σν ζχζηεκα αμηψλ πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε εθπνξεχεηαη απφ ηηο αξρέο, ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη εθθξάδνληαη κε 
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ηελ αθεξαηφηεηα, ηε δηαθάλεηα θαη ηηο εζηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο,  ηελ πξνζήισζε ζηελ 

πνηφηεηα ησλ αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ηνλ ζεβαζκφ ζε πειάηεο, εξγαδνκέλνπο θαη ζπλεξγάηεο θαη 

ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε: εξγαδφκελνπο, ζπλεξγάηεο, πειάηεο, 

θνηλσλία). 

Ζ Δηαηξεία δελ ηεξεί ππνθαηαζηήκαηα. 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε : 

Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία είλαη ελδεθακειέο (11) θαη νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γειθψλ. 

Σν παξφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 15/247/13-9-2019 (ΑΓΑ: ΧΕ09Χ9Θ-

ΟΟΥ) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Γειθψλ θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ηελ 

αξηζκ. 18/172/23-9-2019 (ΑΓΑ: ΧΜΡΣ46ΜΧΟΑ-Γ9Ξ) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθψλ.  

Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο δηαξζξψλεηαη, βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ  Ο.Δ.Τ.(αξηζ.νηθ. 

6528/190421, ΑΓΑ: ΧΜΓΧΟΡ10-67Π, Απφθαζε ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο, ΦΔΚ 3892/Β΄/6-11-2017), ζε επίπεδα δηεπζχλζεσλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ.  

ηνλ ηζρχνληα Ο.Δ.Τ. δελ πθίζηαηαη ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΡΖΖ 

Ζ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ (covid-19) πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο ηφζν 

ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα πνιιψλ επηρεηξήζεσλ λα ιεηηνπξγνχλ 

βάζεη ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο 

θπθινθνξίαο/δξαζηεξηνηήησλ (lockdown), πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επέθηαζεο 

ηνπ ηνχ.  

Ζ Δπηρείξεζε δεζκεχεηαη λα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ δηαθνπήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο άκεζεο απεηιήο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Covid-19 θαη 

κέζσ ελφο θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο, ελφο ζρεδίνπ δξάζεο επζπγξακκηζκέλν κε 

ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ απαξαίηεηε επειημία, ζρεδηάδεη θαη 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ην ελδερφκελν εθδήισζεο επηθίλδπλσλ αζζελεηψλ επξείαο θιίκαθαο, πνπ 

κπνξνχλ δπλεηηθά λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα κία πεξίνδν πνιιψλ κελψλ θαη λα 

απεηιήζνπλ άκεζα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

Ζ επίδξαζε ηεο παλδεκίαο ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ ξεπζηφηεηα αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο είλαη απφιπηα δηαρεηξίζηκε.   
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Ζ Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο έιαβε φια ηα απαξαίηεηα πγεηνλνκηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο απφ ηνλ Covid-19 θαη ιεηηνχξγεζε θαλνληθά ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ρσξίο λα ζέζεη θαλέλα κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζε δηαζεζηκφηεηα.  

Οη επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο, 

αιιά ν θιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δπηρείξεζε ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ιηγφηεξν 

πιεηηφκελνπο.  

Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηηο εμειίμεηο θαη θξνληίδεη λα παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

γηα λα πεξηνξίζεη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπηρείξεζεο. 

Γελ ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο πνπ λα επεξέαζαλ 

ζεκαληηθά ηελ Δηαηξεία. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ – ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Ζ ηξέρνπζα ρξήζε είλαη ε ηέηαξηε θαηά ζεηξά ρξήζε. Ζ επηρείξεζε μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηφηεηά 

ηεο ζηηο 5-2-2018 ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 3/6/29-1-2018 (ΑΓΑ: 6ΦΗ846ΜΧΟΑ-ΦΧΟ) απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο. 

Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε απφ ηνλ Γήκν Γειθψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο (αληιηνζηάζηα, ΒΗΟΚΑ, 

δίθηπα θ.ι.π.) γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη θαζαξή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Με ηελ αξηζκ. 11/110/1-6-2020 (ΑΓΑ: 90Γ46ΜΧΟΑ-Υ2Ε) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο ζπγθξνηήζεθε ε πεληακειήο (5) επηηξνπή δηελέξγεηαο απνγξαθήο 

ηεο πεξηνπζίαο πνπ ζα πεξηέιζεη ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 

1069/80. Με ην αξηζκ. νηθ.1629/19-6-2020 ε Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθψλ αηηήζεθε απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Γειθψλ ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθνπ κεηξψνπ παγίσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε ηνπ Γήκνπ Γειθψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία 

ηεο απνγξαθήο παγίσλ απφ πιεπξάο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθψλ.            

Σέινο, ε Δηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε ρξεκαηνπηζηωηηθώλ κέζωλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο. 

Καησηέξσ παξαηίζεληαη νη ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο κε ηηο απαξαίηεηεο, θαηά ηελ θξίζε καο, δηεπθξηλίζεηο.  
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πγθξηηηθή επηζθόπεζε κεηαβνιώλ Ιζνινγηζκνύ : 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΜΔΓΔΘΧΝ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 31.12.2020 

       2020   2019   ΜΔΣΑΒΟΛΖ   (%)    
  ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

        
  

 
  Δλζώκαηα Πάγηα 

        
  

 
  Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

 
43.104,34 

 
25.393,86 

 
17.710,48 

 
69,74%   

 
  Λνηπφο εμνπιηζκφο 

 
42.104,92 

 
47.504,78 

 
-5.399,86 

 
-11,37%   

 
  ύλνιν 

 
85.209,26 

 
72.898,64 

    
  

 
  Άπια πάγηα ζηνηρεία 

        
  

 
  Λνηπά άπια 

 
7.066,67 

 
7.866,67 

 
-800,00 

 
-10,17%   

 
  ύλνιν 

 
7.066,67 

 
7.866,67 

    
  

 
  Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα  

        
  

 
  ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 

 
486.653,42 

 
0,00 

 
486.653,42 

  
  

 
  Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

        
  

 
  Λνηπά   

 
56.910,00 

 
56.910,00 

 
0,00 

 
0,00%   

 
  ύλνιν 

 
56.910,00 

 
56.910,00 

    
  

 
  ΤΝΟΛΟ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΧΝ 

 
635.839,35 

 
137.675,31 

    
  

 
  ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

        
  

 
  Απνζέκαηα 

        
  

 
  Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά 

 
21.780,76 

 
7.408,45 

 
14.372,31 

 
194,00%   

 
  ύλνιν 

 
21.780,76 

 
7.408,45 

    
  

 
  Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο 

        
  

 
  Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 
1.378.572,95 

 
978.976,25 

 
399.596,70 

 
40,82%   

 
  Λνηπέο απαηηήζεηο 

 
1.967,57 

 
1.016,55 

 
951,02 

 
93,55%   

 
  Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

 
1.500,50 

 
877,09 

 
623,41 

 
71,08%   

 
  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

 
69.870,71 

 
113.170,33 

 
-43.299,62 

 
-38,26%   

 
  ύλνιν 

 
1.451.911,73 

 
1.094.040,22 

    
  

 
  ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΧΝ 

 
1.473.692,49 

 
1.101.448,67 

    
  

 
  ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 
2.109.531,84 

 
1.239.123,98 

    
   

  ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 
        

  
 

  Καηαβιεκέλα θεθάιαηα 
        

  
 

  Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ 
 

286.221,67 
 

286.221,67 
 

0,00 
 

0,00%   
 

  ύλνιν 
 

286.221,67 
 

286.221,67 
    

  
 

  Απνζεκαηηθά θαη Απνηειέζκαηα εηο λέν 
        

  
 

  Απνηειέζκαηα εηο λέν 
 

616.568,39 
 

514.482,98 
 

102.085,41 
 

19,84%   
 

  ύλνιν 
 

616.568,39 
 

514.482,98 
    

  
 

  ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 
 

902.790,06 
 

800.704,65 
    

  
 

  
         

  
 

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
        

  
 

  Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
        

  
 

  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 

23.050,00 
 

11.800,00 
 

11.250,00 
 

95,34%   
 

  Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
 

426.804,53 
 

0,00 
 

426.804,53 
  

  
 

  ύλνιν 
 

449.854,53 
 

11.800,00 
    

  
 

  Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
        

  
 

  Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 
 

543.846,08 
 

329.160,74 
 

214.685,34 
 

65,22%   
 

  Φφξνο Δηζνδήκαηνο 
 

8.128,47 
 

0,00 
 

8.128,47 
  

  
 

  Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 
 

46.695,41 
 

34.569,02 
 

12.126,39 
 

35,08%   
 

  Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
 

5.206,00 
 

5.728,50 
 

-522,50 
 

-9,12%   
 

  Λνηπέο ππνρξεψζεηο 
 

96.330,88 
 

13.581,89 
 

82.748,99 
 

609,26%   
 

  Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 
 

56.680,41 
 

43.579,18 
 

13.101,23 
 

30,06%   
 

  ύλνιν 
 

756.887,25 
 

426.619,33 
    

  
 

  ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

1.206.741,78   438.419,33   
   

  
 

  ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ, ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 
        

  
 

  ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

2.109.531,84 
 

1.239.123,98 
    

  
 

                      
 

 

ΑΔΑ: ΨΜΞΒ46ΜΩΟΑ-Μ4Τ



 

πγθξηηηθή επηζθόπεζε κεηαβνιώλ Απνηειεζκάηωλ Χξήζεο: 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΜΔΓΔΘΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 31.12.2020 

       2020   2019   ΜΔΣΑΒΟΛΖ   (%)    
  

         
  

 
  Κχθινο Δξγαζηψλ (θαζαξφο) 

 
2.196.669,52 

 
1.975.532,49 

 
221.137,03 

 
11,19%   

 
  Κφζηνο Πσιήζεσλ 

 
-1.831.332,06 

 
-1.729.976,71 

    
  

 
  Μηθηό Απνηέιεζκα 

 
365.337,47 

 
245.555,78 

 
119.781,69 

 
48,78%   

 
  Λνηπά ζπλήζε έζνδα 

 
69.301,59 

 
30.516,09 

 
38.785,50 

 
127,10%   

 
  

  
434.639,06 

 
276.071,87 

    
  

 
  Έμνδα δηνίθεζεο 

 
-243.512,09 

 
-116.846,72 

 
-126.665,37 

 
108,40%   

 
  Έμνδα δηάζεζεο 

 
-25.355,07 

 
-32.033,98 

 
6.678,91 

 
-20,85%   

 
  Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 

 
-86.801,82 

 
-654,09 

 
-86.147,73 

 
13170,62%   

 
  Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 

 
0,00 

 
709,31 

 
-709,31 

 
-100,00%   

 
  Απνηειέζκαηα πξν ηόθωλ θαη θόξωλ 

 
78.970,08 

 
127.246,39 

    
  

 
  Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

 
36.358,62 

 
3.936,79 

 
32.421,83 

 
823,56%   

 
  Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

 
-5.114,82 

 
0,00 

 
-5.114,82 

  
  

 
  Απνηειέζκαηα πξν θόξωλ 

 
110.213,88 

 
131.183,18 

 
-20.969,30 

 
-15,98%   

 
  Φφξνη εηζνδήκαηνο 

 
8.128,47 

 
0,00 

    
  

 
  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ 

 
102.085,41 

 
131.183,18 

    
  

 
                       

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε 2020, 

ζαο παξαζέηνπκε ηνπο παξαθάησ αληηπξνζσπεπηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αξηζκνδείθηεο: 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

 Α. Οικονομικήρ 
Γιάπθπυζηρ 

Σύπορ Πεπιγπαθή   2020 2019 
 

Απαζσόληζη Ηδίυν 
Κεθαλαίυν 

Καζαξή Θέζε Εθθξάδεη ηνλ βαζκό 
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ από Ίδηα Κεθάιαηα  
(%) 42,83% 64,62% 

 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 
 

  
 

   
  

 

Ένηαζη 
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Εθθξάδεη ηνλ βαζκό επελδύζεσλ  (%) 2,70% 4,59%  
Δλεξγεηηθφ 

 
  

 
   

  
 

Απαζσολούμενα 
Κεθάλαια 

Καζαξή Θέζε Εθθξάδεη ην βαζκό ησλ Ιδίσλ 
Κεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα Ξέλα 

απαζρνινύκελα θεθάιαηα 
(%) -165,39% -87,62% 

 
Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο + Δπηρνξεγήζεηο - 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα - Καζαξή Θέζε  

  
    

  
 

Υπημαηοδόηηζη 
επενδύζευν 

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Εθθξάδεη ηνλ βαζκό θάιπςεο ησλ 
Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
(%) 160,65% 7,11%  

Καζαξή Θέζε  
             

Β. Λειηοςπγίαρ Σύπορ Πεπιγπαθή   2020 2019 
 

Κςκλοθοπιακή 
Σασύηηηα 
Απαιηήζευν 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Υ 365 Εθθξάδεη θαηά κ.ν. ην ρξνληθό 
δηάζηεκα είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ 
ΖΜ 222 178  

Λεηηνπξγηθά Έζνδα 
 

  
 

   
  

 
Κςκλοθοπιακή Σειηθφ Απφζεκα Υ 365 Εθθξάδεη θαηά κ.ν. ην ρξνληθό ΖΜ 117 40 

 

ΑΔΑ: ΨΜΞΒ46ΜΩΟΑ-Μ4Τ



 

Σασύηηηα 
Αποθεμάηυν 

Γηαθνξά Απνζεκάησλ 
δηάζηεκα αλαθύθισζεο ησλ 

απνζεκάησλ  
  

 
   

  
 

Κςκλοθοπιακή 
Σασύηηηα 
Τποσπεώζευν 

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο Υ 365 Εθθξάδεη θαηά κ.ν. ην ρξνληθό 
δηάζηεκα εμόθιεζεο  ησλ 
εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ 

ΖΜ -94 -64 
 

Κφζηνο Πσιήζεσλ + Έμνδα 
Γηνίθεζεο/Γηάζεζεο  

  
 

   
  

 

Λειηοςπγικόρ Κύκλορ Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ (+) 
Εθθξάδεη θαηά κ.ν. ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από ηελ αγνξά έσο ηελ 
είζπξαμε  

ΖΜ 339 218  

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ  
  

 
   

  
 

Δμποπικόρ Κύκλορ 
Λεηηνπξγηθφο Κχθινο (-) Εθθξάδεη θαηά κ.ν. ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από ηελ εμόθιεζε έσο ηελ 
είζπξαμε  

ΖΜ 433 282  

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πξνκεζεπηψλ  
  

    
  

 Κςκλοθοπιακή 
Σασύηηηα 
Πεπιοςζιακών 
ζηοισείυν 

Κχθινο Δξγαζηψλ 

 
(%) 1 2  

χλνιν Δλεξγεηηθνπ 
 

             
Γ. Ρεςζηόηηηαρ Σύπορ Πεπιγπαθή   2020 2019 

 

Κεθάλαιο Κίνηζηρ  
Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (-) 

Δείθηεο GOING CONCERN Νν 716.805,24 674.829,34  
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 
  

 
   

  
 

Κςκλθοπιακή 
Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Βαζκόο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο  (%) 194,90% 258,18%  
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 
  

 
   

  
 

Άμεζη 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Βαζκόο απζηεξήο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο  
(%) 192,01% 256,44%  

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
 

  
 

   
  

 
Σαμειακή 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
Βαζκόο ηακεηαθήο επάξθεηαο  (%) 9,25% 26,53%  

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
 

            
 

Γ. Απόδοζηρ & 
Αποδοηικόηηηαρ 

Σύπορ Πεπιγπαθή   2020 2019 
 

Δ.Β.Η.Σ.D.A. 
Απνηέιεζκα πξφ θφξσλ + Σφθνη+ 

Απνζβέζεηο + Πξνβιέςεηο  
Εθθξάδεη ην ιεηηνπξγηθό ηακεηαθό 
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο 

Νν 74.793,21    

   
 

   
  

 
Μικηό Πεπιθώπιο 
Κέπδοςρ 

Μηθηφ Απνηέιεζκα  Εθθξάδεη ην πνζνζηό άκεζεο 
απόδνζεο (mark up) 

(%) 16,63% 12,43%  
Κχθινο Δξγαζηψλ 

 
  

 
   

  
 

Καθαπό Πεπιθώπιο 
Κέπδοςρ 

Απνηέιεζκαηα πξν θφξσλ Εθθξάδεη ην πζνζηό ζπλνιηθήο 
απόδνζεο 

(%) 159,04% 429,88%  
Κχθινο Δξγαζηψλ 

 
  

    
  

 
Πεπιθώπιο 
Δ.Β.Η.Σ.D.A. 

E.B.I.T.D.A. Εθθξάδεη ην πνζνζηό απόδνζεο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνύ ηακεηαθνύ 

απνηειέζκαηνο 
(%) 3,25%    

χλνιν Δζφδσλ 
 

  
 

   
  

 
Αποδοηικόηηηα Ηδίυν 
Κεθαλαίυν 

Απνηέιεζκαηα πξν θφξσλ Εθθξάδεη ην πνζνζηό εζσηεξηθήο 
απόδνζεο 

(%) 12,21% 16,38%  
Καζαξή Θέζε 

 
  

 
   

  
 

Αποδοηικόηηηα 
Απαζσολούμενυν 
Κεθαλαίυν 

Απνηέιεζκαηα πξν θφξσλ 

Εθθξάδεη ην πνζνζηό απόδνζεο 
ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ  

(%) 27,14% 19,08% 

 

Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο - Δπηρνξεγήζεηο - 
Σακεηαθά ηζνδχλακα + Καζαξή Θέζε  

  
 

   
  

 

Οικονομική 
Μόσλεςζη 

Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο - Σακεηαθά 
Ηζνδχλακα 

Εθθξάδεη ηελ αλαινγία ηεο 
απνδνηηθόηεηαο 

(%) 44,98% 85,87% 

 

Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο - Δπηρνξεγήζεηο - 
Σακεηαθά ηζνδχλακα + Καζαξή Θέζε  

ΑΔΑ: ΨΜΞΒ46ΜΩΟΑ-Μ4Τ



 

            
 

 

ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 

Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα : 

Με ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ε εηαηξεία ζπκπξάηηεη ζην επξχηεξν έξγν γηα ηε δηαηήξεζε ελφο βηψζηκνπ 

θφζκνπ θαη ηε δηαθχιαμή ηνπο γηα ηηο επφκελεο γεληέο.  

Δξγαζηαθά δεηήκαηα: 

Με ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη ζεβαζκφ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ε Δηαηξεία  εθαξκφδεη πνιηηηθέο ίζσλ 

επθαηξηψλ γηα φιν ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ηεο αλεμαξηήησο θχινπ, ζξεζθείαο, ή θαη άιισλ 

πηπρψλ. ην πιαίζην απηφ, ε Δηαηξεία έρεη δηακνξθψζεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο αηζζάλεηαη αζθάιεηα, ηζνλνκία, ζηαζεξφηεηα, πςειή ηθαλνπνίεζε, 

αθνζίσζε θαη δέζκεπζε ζηηο  Αμίεο. Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο απνηειεί γηα ηελ εηαηξεία βαζηθή δέζκεπζε. Καζψο, θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο είλαη ε επέλδπζε ζηνλ άλζξσπν, ε Δηαηξία κεξηκλά γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη 

δηαηήξεζε ηθαλψλ ζηειερψλ, κε αξρέο θαη αμίεο φπσο ε αθεξαηφηεηα, ε ζπλέπεηα, ε αθνζίσζε, 

ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη ε ππεπζπλφηεηα. 

Οη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γίλνληαη γηα ην κφληκν (ηαθηηθφ) πξνζσπηθφ κέζσ ηνπ ΑΔΠ θαη 

γηα ην πξνζσπηθφ ΗΓΟΥ κε ηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ.  

Χο πξνο ηηο απνδνρέο θαη ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4354/2015 «Δληαίν Μηζζνιφγην». Όιεο νη θαηαβνιέο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ γίλνληαη κέζσ ηεο 

Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ (Δ.Α.Π.). Ζ επηρείξεζε θαηαβάιεη ζην πξνζσπηθφ ηεο φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο εθ ηνπ λφκνπ παξνρέο φπσο ππεξσξίεο, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, γάια.  

Τπάξρεη θαη εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηφζν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο 

Δηαηξείαο εθθξάδεηαη θπξίσο ζε πξσηνβνπιίεο ζηήξημεο θηιαλζξσπηθψλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληζκψλ απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο  πνπ έρνπλ 

αλάγθε θαη ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. 

Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη ηδηαίηεξν (θνηλσληθφ) ηηκνιφγην γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο φπσο 

: ΑΜΔΑ, πνιχηεθλνη, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θ.ι.π.. 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο έρεη  δηακνξθψζεη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ, ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθάζηνηε θηλδχλνπ. 

Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο θαη ηδίσο:  
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 Γηαζέηεη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο θαη κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη 

πνζνηηθφ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηεο έθζεζεο ζηνπο θηλδχλνπο, έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη αμηαθά ε αληίδξαζή ηεο. 

 Μειεηά δπλαηφηεηεο ρξήζεο ή απφθηεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή εξγαιείσλ 

αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ 

Οη πθηζηάκελνη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη θαη ν βαζκφο έθζεζεο ηεο Δπηρείξεζεο ζε απηνχο έρνπλ 

σο εμήο : 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο : Ζ Δπηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, 

δηφηη νη ζπλαιιαγέο ηεο είλαη ζε €. 

Πηζηωηηθόο Κίλδπλνο : Ζ Δπηρείξεζε αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη 

απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε, επξεία πειαηεηαθή βάζε φισλ 

ησλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ. Σν Γ.. ειέγρεη ζπζηεκαηηθά ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη ζχζηεκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ. 

Κίλδπλνο ηηκήο : Ζ Δπηρείξεζε δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο.   

Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο : Ζ Δπηρείξεζε αληηκεησπίδεη ρακειφ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ο θίλδπλνο 

απηφο είλαη ζε αλαινγηθή ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ έθζεζή ηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θίλδπλν κεηψλεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ θνξέα θαη ηεο λνκηθήο ηεο κνξθήο, ζηνηρεία ηα νπνία ηεο 

δίλνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, ηδησηηθά ή δεκφζηα. 

Κεθαιαηαθόο Κίλδπλνο : Ζ Δπηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα ηεο έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηά ηεο θαη λα βειηηψλεηαη ε απφδνζε θαη ε επίδνζή ηεο. Ζ 

βέιηηζηε ζρέζε δαλεηζκνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα, απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ησλ θξίζεσλ θαη 

ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο.  

Κίλδπλνο επηηνθίνπ : Ζ επηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν γηαηί δελ 

δηαζέηεη Ξέλα Κεθάιαηα έσο ζήκεξα. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο εμνθινχληαη 

νκαιά. 

ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ 

Απφ ηηο αλσηέξσ αλαιχζεηο, δείθηεο επίδνζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, ε 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θξίλεη φηη δελ ηίζεηαη ζέκα κε νκαιήο ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δηαηξείαο ζην άκεζα πξνβιεπηφ κέιινλ. 

Ζ παλδεκία ηνπ θνξσλνηνχ δελ επηθέξεη επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο 
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ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ  

εκαληηθά έξγα/κειέηεο πνπ πινπνηνύληαη από ηελ παξνύζα Γηνίθεζε: 

1. «Έξγν Αλαβάζκηζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) 

Άκθηζζαο ζην Γήκν Γειθψλ».  

2. «Αληηθαηάζηαζε Γηθηχσλ Ύδξεπζεο Ηηέαο» .   

3. Καηαζθεπή εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αλαξξφθεζεο 

Σ.Κ. Κίξξαο». 

4. «Αλαβάζκηζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληιηνζηαζίσλ δηθηχνπ χδξεπζεο 

Γ. Γειθψλ – Ά Φάζε». 

5. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ δηαξξνψλ 

θαη θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο Γήκνπ 

Γειθψλ». 

6. «ρέδην Αζθάιεηαο λεξνχ ΓΔΤΑ Γήκνπ Γειθψλ» - Υξεκαηνδφηεζε απφ 

Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» 

7. «Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Αζηηθψλ Λπκάησλ» - Υξεκαηνδφηεζε απφ 

Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» κε ηα εμήο Τπνέξγα: 

i. Τπνέξγν 1: χληαμε θαη Πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

ii. Τπνέξγν 2:  χληαμε κειεηψλ σξίκαλζεο γηα ηελ Πξάμε κε ηίηιν: 

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ Γήκνπ Γειθψλ. 

iii. Τπνέξγν 3:  Απνθαηάζηαζε - Αλαβάζκηζε ΔΔΛ Γαιαμηδίνπ. 

iv. Τπνέξγν 4:  Οινθιήξσζε  εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζπιινγήο αθαζάξησλ 

Κνηλφηεηαο Γαιαμηδίνπ. 

8. «Τπνδνκέο Ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Γειθψλ» - Υξεκαηνδφηεζε απφ 

Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» κε ηα εμήο Τπνέξγα: 

i. Τπνέξγν 1: χληαμε θαη Πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, Π/Τ  4.900,00€, πιένλ ΦΠΑ. 

ii. Τπνέξγν 2: Καηαζθεπή Δμσηεξηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ 

Ύδξεπζεο νηθηζκνχ Αγίνπ Μελά ηεο Κνηλφηεηαο Γεζθίλαο ηνπ Γήκνπ 

Γειθψλ θαη Αληηθαηάζηαζε Γηθηχνπ Ύδξεπζεο ΣΚ Αγίσλ Πάλησλ ηνπ 

Γήκνπ Γειθψλ, Δλδεηθηηθνχ Π/Τ 1.399.626,66€. 

iii. Τπνέξγν 3: Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Φεθηαθψλ Τδξνκεηξεηψλ 

θαη Οινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Σειεκεηξίαο, Δλδεηθηηθνχ Π/Τ 

3.157.250,30€, πιένλ ΦΠΑ. 
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εκαληηθά έξγα γηα ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ηερληθά δειηία έληαμεο: 

Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα ζπκκεηνρήο ηεο ππ΄ αξ. πξση. 

4498/05-05-2021 κε θσδηθφ Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 4840 Πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε, γηα ηελ Τπνβνιή Πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο (14), ν 

νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

πξάμεο κε ηίηιν «ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΚΑΗ Ζ/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΤΓΡΔΤΖ Γ. ΓΔΛΦΧΝ», ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 17.100.000,00 €, πιένλ ηνπ 

αλαινγνχληνο ΦΠΑ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνέξγα: 

i. Τπνέξγν 1: ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΚΑΗ Ζ/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΦΧΝ. 

ii. Τπνέξγν 2: ΓΑΠΑΝΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ.  

iii. Τπνέξγν 3: ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ.  

εκαληηθά έξγα γηα ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ άκεζα ηερληθά δειηία έληαμεο: 

Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (ΔΠΑ 2021-

2027) ησλ έξγσλ: 

1. Σίηινο Έξγνπ: «Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ απφ ηελ πδξνκάζηεπζε ηεο 

Πεγήο Καιαληψλ ζηνλ νηθηζκφ ησλ Γειθψλ», Π/Τ 1.900.000,00€. Αξηζ. 

Μειέηεο 161/2004.  

2. Σίηινο Έξγνπ: «Γίθηπν Ύδξεπζεο θαη Γεμακελή ζηε ζέζε “Πιάηαλνο” 

Πνιπδξφζνπ», Π/Τ 290.000,00€. Αξηζ. Μειέηεο  01/2012. 

3. Σίηινο Έξγνπ: «Ύδξεπζε Ληιαίαο», Π/Τ 425.000,00€. Αξηζ. Μειέηεο 56/2009. 

 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη πξφγξακκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηελ εμέιημε θαη επίδνζε, 

νηθνλνκηθή θαη κε, ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο ζαο θαινχκε λα εγθξίλεηε ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνχ έιεμε  ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1γ έσο 1ε ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.4548/2018, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή 

δηαρείξηζε κε ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 108 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 
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Με ηηκή, 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

O Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
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ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΣΖ ″ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΓΔΛΦΧΝ″ 

ΣΖ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2020 (1/1/2020-31/12/2020) 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΦΧΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31/12/2020 

(σπημαηοοικονομικά ζηοισεία ζηο κόζηορ κηήζηρ ) 

4η  ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1η ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2020 - 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2020) 

(ποζά ζε εςπώ) 

                  

      ΖΜ.   2020   2019   

  
       

  

  ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
      

  

  Δλζώκαηα Πάγηα 
      

  

  Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 
   

43.104,34 
 

25.393,86   

  Λνηπφο εμνπιηζκφο 
   

42.104,92 
 

47.504,78   

  ύλνιν 
   

85.209,26 
 

72.898,64   

  Άπια πάγηα ζηνηρεία 
      

  

  Λνηπά άπια 
   

7.066,67 
 

7.866,67   

  ύλνιν 
   

7.066,67 
 

7.866,67   

  Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα  
      

  

  ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 
   

486.653,42 
 

0,00   

  Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
      

  

  Λνηπά     
   

56.910,00 
 

56.910,00   

  ύλνιν 
   

56.910,00 
 

56.910,00   

  ΤΝΟΛΟ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΧΝ 
   

635.839,35 
 

137.675,31   

  
       

  

  ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
      

  

  Απνζέκαηα 
      

  

  Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά 
   

21.780,76 
 

7.408,45   

  ύλνιν 
   

21.780,76 
 

7.408,45   

  Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο 
      

  

  Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 
   

1.378.572,95 
 

978.976,25   

  Λνηπέο απαηηήζεηο 
   

1.967,57 
 

1.016,55   

  Πξνπιεξσκέλα έμνδα 
   

1.500,50 
 

877,09   

  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
   

69.870,71 
 

113.170,33   

  ύλνιν 
   

1.451.911,73 
 

1.094.040,22   

  ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΧΝ 
   

1.473.692,49 
 

1.101.448,67   

  
       

  

  ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
   

2.109.531,84 
 

1.239.123,98   

  
       

  

  ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 
      

  

  Καηαβιεκέλα θεθάιαηα 
      

  

  Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ 
   

286.221,67 
 

286.221,67   

  ύλνιν 
   

286.221,67 
 

286.221,67   

  Απνζεκαηηθά θαη Απνηειέζκαηα εηο λέν 
      

  

  Απνηειέζκαηα εηο λέν 
   

616.568,39 
 

514.482,98   

  ύλνιν 
   

616.568,39 
 

514.482,98   

  ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 
   

902.790,06 
 

800.704,65   

  
       

  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
      

  

  Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
      

  

  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   

23.050,00 
 

11.800,00   
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  Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
   

426.804,53 
 

0,00   

  ύλνιν 
   

449.854,53 
 

11.800,00   

  Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
      

  

  Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 
   

543.846,08 
 

329.160,74   

  Φφξνο Δηζνδήκαηνο 
   

8.128,47 
 

0,00   

  Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 
   

46.695,41 
 

34.569,02   

  Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
   

5.206,00 
 

5.728,50   

  Λνηπέο ππνρξεψζεηο 
   

96.330,88 
 

13.581,89   

  Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 
   

56.680,41 
 

43.579,18   

  ύλνιν 
   

756.887,25 
 

426.619,33   

  ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
   

1.206.741,78   438.419,33   

  ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ, ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 
      

  

  ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
   

2.109.531,84 
 

1.239.123,98   

               

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΚΑΣΆ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ   ΣΖ 31/12/2020 

1η ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2020 - 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2020 

      ΖΜ.   2020   2019   

  
       

  

  Κχθινο Δξγαζηψλ (θαζαξφο) 
   

2.196.669,52 
 

1.975.532,49   

  Κφζηνο Πσιήζεσλ 
   

-1.831.332,06 
 

-1.729.976,71   

  Μηθηό Απνηέιεζκα 
   

365.337,47 
 

245.555,78   

  Λνηπά ζπλήζε έζνδα 
   

69.301,59 
 

30.516,09   

  
    

434.639,06 
 

276.071,87   

  Έμνδα δηνίθεζεο 
   

-243.512,09 
 

-116.846,72   

  Έμνδα δηάζεζεο 
   

-25.355,07 
 

-32.033,98   

  Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 
   

-86.801,82 
 

-654,09   

  Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 
   

0,00 
 

709,31   

  Απνηειέζκαηα πξν ηόθωλ θαη θόξωλ 
   

78.970,08 
 

127.246,39   

  Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 
   

36.358,62 
 

3.936,79   

  Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
   

-5.114,82 
 

0,00   

  Απνηειέζκαηα πξν θόξωλ 
   

110.213,88 
 

131.183,18   

  Φφξνη εηζνδήκαηνο 
   

8.128,47 
 

0,00   

  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ 
   

102.085,41 
 

131.183,18   
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

  
                 

  
   Κεθάλαιο  Τπέπ 

ηο 
άπηιο 

 Καηαθέζειρ 
ιδιοκηηηών 

 Ίδιοι 
ηίηλοι 

 Γιαθοπέρ 
εύλογηρ 
αξίαρ 

 Αποθεμαηικά 
νόμυν&καηαζηαηικού 

 Αθοπολόγηηα 
αποθεμαηικά 

 Αποηελέζμαηα 
ειρ νέο 

 

ΤΝΟΛΟ 

Τπόλοιπο 1/1/2019 

     
286.221,67 

         
383.299,80 

 
669.521,47 

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ 
πεξίνδν 

                 
0,00 

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο 

                 
0,00 

Γηαλνκή ζηνπο θνξείο 

                 
0,00 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ                               131.183,18   131.183,18 

Τπόλοιπο 31/12/2019 

 
0,00 

 
0,00 

 
286.221,67 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
514.482,98 

 
800.704,65 

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ 
πεξίνδν 

                 
0,00 

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο 

           
0,00 

   
0,00 

 
0,00 

Γηαλνκέο κεξηζκάησλ 

               
0,00 

 
0,00 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ                               102.085,41   102.085,41 

Τπόλοιπο 31/12/2020   0,00   0,00   286.221,67   0,00   0,00   0,00   0,00   616.568,39   902.790,06 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (ΖΜΔΗΧΔΗ) 

ΔΠΗ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

ΣΖ ″ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΓΔΛΦΧΝ″ 

ΣΖ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2020 (1/1/2020-31/12/2020) 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο (παξ. 3 άξ. 29 λ.4308/2014) 

 

Δπυνςμία ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΓΔΛΦΧΝ 

Νομικόρ Σύπορ Ν.Π.Η.Γ. Δηδηθνχ θνπνχ 

Πεπίοδορ Αναθοπάρ 01.01.2020 – 31.12.2020 

Γιεύθςνζη Έδπαρ Λ. Καξακαλιή & 4εο αλσλχκνπ 33100 Άκθηζζα 

Γημόζιο Μηηπώο (AΡ. Γ.Δ.ΜΖ.) Γ/Τ 

Απσή καηάπηιζηρ  

οικονομικών καηαζηάζευν 

Αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο 

Γελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε 

Καηηγοπία ένηαξηρ βάζει ν.4308/2014 Μηθξή 

Όμιλορ πος ανήκει  Γ/Τ 
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1.2 Γήιωζε αξκνδίνπ νξγάλνπ (παξ. 3 εδ ζ άξ. 29 λ.4308/2014) 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο "ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΦΧΝ", σο αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

δειψλεη ππεχζπλα φηη νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην 

λ.4308/2014 θαη είλαη απηέο νη νπνίεο εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.. κε ηελ απφ __/___ απφθαζή ηνπ. 

Σα Μέιε 

ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΧΣΖΡΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΟΛΣΑΣΟ  ΑΝΓΡΔΑ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΑΓΑΠΖΣΟ ΥΑΡΗΛΑΟ ΜΔΛΟ 

ΓΡΗΒΑ  ΔΤΘΤΜΗΟ ΜΔΛΟ 

ΔΓΚΟΤΝΖ ΥΡΤΑΦΧ ΜΔΛΟ 

ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΜΔΛΟ 

ΜΔΓΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΟ 

ΚΑΠΑΡΔΛΖ - ΥΑΡΗΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΜΔΛΟ 

ΜΑΝΣΕΧΡΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ΜΔΛΟ 

ΣΗΠΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΔΛΟ 

ΣΕΑΜΣΕΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΜΔΛΟ 

   

 

1.3 Κίλδπλνο πξννπηηθήο (παξ. 4 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Γελ πθίζηαληαη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζην άκεζν πξνβιεπηφ κέιινλ, πνπ λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.  
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2. ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 

2.1 πλνπηηθή αλαθνξά ηωλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (παξ. 5 άξ. 29 λ.4308/2014) 

 

Λογιζηικό Πλαίζιο ν. 4308/2014 

Λειηοςπγικό Νόμιζμα – Νόμιζμα Παποςζίαζηρ ΔΤΡΧ €  

Κανόναρ Αποηίμηζηρ Αξρή ηνπ Κφζηνπο θηήζεσο  

Απσική Αναγνώπιζη  Όια ηα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ  αλαγλσξίδνληαη 

αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο 

 Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά 

ζην νθεηιφκελν πνζφ ηνπο 

 Οη Με Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο θαη νη Πξνβιέςεηο 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη 

λα απαηηεζεί θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ ηνπο 

Δνζώμαηα πάγια Απνηίκεζε ζην θφζηνο θηήζεο πιένλ πξνζζεθψλ/βειηηψζεσλ κείνλ 

Απνζβέζεσλ (Μέζνδνο απνζβέζηκνπ θόζηνπο) κείνλ δεκηψλ 

απνκείσζεο/δηαγξαθήο 

Οη Απνζβέζεηο κε ηε ηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο. ε κηζζσκέλα αθίλεηα ζηε δηάξθεηα ηεο Μίζζσζεο. Σα ππφ 

εθηέιεζε πάγηα δελ απνζβέλνληαη, θαζψο θαη νη εδαθηθέο εθηάζεηο 

Εεκία απνκείωζεο φηαλ πθίζηαληαη ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία 

ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε απηνχ θαη είλαη 

κφληκνπ ραξαθηήξα 

Γηαγξαθή κε ηε δηάζεζή ηνπο ή φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζή ηνπο 

Άςλα πάγια ζηοισεία Απνηίκεζε ζην θφζηνο θηήζεο πιένλ πξνζζεθψλ/βειηηψζεσλ κείνλ 

Απνζβέζεσλ (Μέζνδνο απνζβέζηκνπ θόζηνπο) κείνλ δεκηψλ 

απνκείσζεο/δηαγξαθήο 

Οη Απνζβέζεηο κε ηε ηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο. Όηαλ δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο απηήο ηφηε εληφο 

δέθα(10) εηψλ 

Πποκαηαβολέρ και μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία  Οη πξνθαηαβνιέο απνηηκψληαη ζην θαηαβαιιφκελν πνζφ ηνπο κείνλ 

ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ κείνλ 

δεκίεο απνκείσζεο/δηαγξαθήο 

Σα ινηπά ζηνηρεία ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη 

αλαθηήζηκεο αμίαο. 
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Υπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία Απνηίκεζε ζην θφζηνο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο (Μέζνδνο 
θόζηνπο) 

Εεκίεο απνκείσζεο πθίζηαληαη φηαλ ε ινγηζηηθή ηνπ αμία είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκή ηνπ 

Γηα ηα έληνθα ζηνηρεία απνηίκεζε κε ηε κέζνδν ηνπ απνζβέζηκνπ 
θφζηνπο  

Αποθέμαηα Απνηίκεζε ζηελ θαη’είδνο ρακειόηεξε αμία κεηαμχ 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο θαη θόζηνπο θηήζεο, πξνζδηνξηδφκελν κε 

ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο   

ηοισεία Καθαπήρ Θέζηρ Απνηίκεζε ζην νλνκαζηηθό πνζφ ηνπο  

Κφζηε ζπλδεκέλα άκεζα κε ηα ηνηρεία ηεο Καζαξήο Θέζεο 

Μη σπημαηοοικονομικέρ ςποσπεώζειρ Απνηίκεζε ζην νλνκαζηηθό πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί 

θαηά ην δηαθαλνληζκό ηνπο 

Πποβλέτειρ  Αξρηθή αλαγλψξηζε θαη κεηαγελέζηεξα  ζηελ παξνχζα αμία ηνπ 

πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί θαηά ην δηαθαλνληζκό ηνπο 

Κπαηικέρ Δπισοπηγήζειρ ην εηζπξαρζέλ πνζφ ηνπο κείνλ ηνπ πνζνχ ηεο αληίζηνηρεο 

δαπάλεο πεξηφδνπ ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε  

Υπημαηοοικονομικέρ Τποσπεώζειρ Απνηίκεζε ζην νθεηιόκελν πνζφ ηνπο. 

Οη έληνθεο απνηηκψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο  

Βπασςππόθεζμα και Μακποππόθεζμα πεπιοςζιακά ζηοισεία 

ή/και ςποσπεώζειρ 

Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

Αναγνώπιζη εζόδος Αξρή ηνπ Γεδνπιεπκέλνπ πιένλ ζσξεπηηθά : 

 Μεηαβίβαζε νθειψλ θαη θηλδχλσλ θαη απνδνρή απηψλ απφ ηνλ 

αγνξαζηή 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε δχλαηαη λα κεηξεζνχλ 

Μέζνδνο πνζνζηηαίαο νινθιήξωζεο γηα έξγα παξνρήο 

ππεξεζηψλ 

Κέξδε ζην θαζαξφ πνζφ ηνπο 

Έξοδα / Εημίερ Αξρή ηνπ Γεδνπιεπκέλνπ  

Σν θαζαξό ρξεκαηνδνηηθό θόζηνο απνηειείηαη απφ ηνπο 

δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ησλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ, πνπ 

ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Εεκίεο απνκείωζεο : 

 ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη αληίζηνηρα 

αλαζηξέθνληαη πιελ ηεο ππεξαμίαο 
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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αληίζηνηρε αλαζηξνθή 

Παύζη Αναγνώπιζηρ  Πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φηαλ δηαηίζεηαη ή δελ αλακέλνληαη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Σν 

θέξδνο/δεκία παχζεο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα ζηε 

ρξήζε πνπ δηελεξγήζεθε ε παχζε θαη πξνζδηνξίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξντφληνο δηάζεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

αμίαο  

 Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή κεηαβηβαζηνχλ νη θίλδπλνη 

θαη ηα νθέιε απφ ηελ θπξηφηεηά ηνπ. Σν θέξδνο/δεκία παχζεο 

θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ δηελεξγήζεθε ε 

παχζε θαη πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

αληαιιάγκαηνο (ζε ρξήκα ή ζε είδνο) θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

αμίαο  

 Υξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. Σν θέξδνο/δεκία παχζεο 

θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ δηελεξγήζεθε ε 

παχζε θαη πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

αληαιιάγκαηνο (ζε ρξήκα ή ζε είδνο) θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

αμίαο 

 

2.2 Λογιζηικέρ εκηιμήζειρ  

Σα πεδία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θέξνπλ ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο 

είλαη : 

Ωθέιηκε δωή άπιωλ θαη ελζώκαηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ: Οη σθέιηκεο δσέο ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία παγίσλ είλαη : 

 Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα   50 έηε 

 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο  10 έηε 

 Μεηαθνξηθά κέζα    6 έηε 

 Ζ/Τ θαη παξειθφκελα    5 έηε 

 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα   5 έηε 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο  10 έηε 

Απνκείωζε ελζώκαηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ : Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη 

γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή 

αμία δχλαηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. 
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Απνκείωζε απαηηήζεωλ : Ζ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε, έηζη ψζηε λα 

ππνινγηζζεί ε αληίζηνηρε πξφβιεςε θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ δπλεηηθά: 

 Πξνθαλείο θαη ζνβαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ ρξεψζηε 

 Γπζκελείο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο δεζκεχζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ απηέο 

 Ζ εχινγε αμία απηψλ κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο 

Αλαγλώξηζε εζόδνπ: Σα Έζνδα θαηαρσξνχληαη φηαλ θαηαζηνχλ βέβαηα θαη εθθαζαξηζκέλα. 

Καηαρσξνχληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνο ηνλ πειάηε θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ.  

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο : Ζ πηζαλφηεηα κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ πξφθεηηαη ή δελ 

πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο επίδξαζεο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, αθνξνχλ, θπξίσο, θνξνινγηθά θαη λνκηθά ζέκαηα. 

 

2.3 Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο/εθηίκεζεο/δηόξζωζεο ιάζνπο (παξ. 5 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Γ/Τ  

2.4 Παξέθθιηζε εθαξκνγήο δηάηαμεο λ.4308/2014 (παξ.6 άξ.29 λ.4308/2014) 

Γ/Τ  

2.5 Καηαρώξηζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδόκελνπ κε πεξηζζόηεξα 

θνλδύιηα (παξ. 7 άξ. 29 λ.4308/2014 

Γ/Τ  

2.6 Δπηκέηξεζε ζε εύινγεο αμίεο (παξ. 10 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Γ/Τ  
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3 ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

 

3.4 Δλζώκαηα/Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (παξ.8 άξ. 29 λ.4308/2014) 

 

ΛΟΓ. ΑΞΗΑ ΚΣΖΔΧ ΑΠΟΒΔΔΗ ΑΝΑΠ. 
ΑΞΗΑ  

  
1.1.2020 ΠΡΟΘΖΚΔ ΜΔΗΧΔΗ 

 
31.12.2020 

1.1.2020 ΥΡΖΔΧ ΜΔΗΧΔΗ 
 

31.12.2020  

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 29.614,35 42.136,00   71.750,35 4.220,49 24.425,52   28.646,01 43.104,34 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 17.274,19     17.274,19 1.144,68 2.072,90   3.217,58 14.056,61 

ΔΠΗΠΛΑ&ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛ 51.747,68 7.809,21   59.556,89 20.372,41 11.136,17   31.508,58 28.048,31 

ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΠΟ 
ΔΚΣΔΛΔΖ & 
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ   243.479,02   243.479,02   

  
  243.479,02 

ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 8.000,00     8.000,00 133,33 800,00   933,33 7.066,67 

  
106.636,22 293.424,23 0,00 400.060,45 25.870,91 38.434,59 0,00 64.305,50 335.754,95 

 

3.5 Δκπνξηθέο & Λνηπέο Απαηηήζεηο  

Οη Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο αθνξνχλ αλνηθηά ρξεσζηηθά ππφινηπα θαηαλαισηψλ. 

Οη Λνηπέο Απαηηήζεηο αθνξνχλ : 

 Παξαθξαηεκέλνη θφξνη ηφθσλ  €  531,17 

 Φ.Π.Α. ζπκςεθηζηένο ηελ επφκελε ρξήζε  "       1.024,45 

 Υξεσζηηθά ππφινηπα πξνκεζεπηέο  "  411,95 

 €       1.967,47 

3.6 Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Γ/Τ 

3.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα 

Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ θαηείρε ε Δπηρείξεζε θαηά ηελ31.12.2020 είλαη ηα εμήο : 

 Σακείν    € 12.972,96 

 Καηάζεζε φςεσο EUROBANK   " 37.514,67 

         “           “       EUROBANK  " 17.847,22 

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο   "   1.535,86 

ΤΝΟΛΟ     € 69.870,71 

3.8 Καζαξή Θέζε (παξ. 12 άξ. 29 λ.4308/2014)  

Γελ πθίζηαηαη κεηνρηθφ θεθάιαην, δηφηη θαηά ηελ ίδξπζή ηεο ν Γήκνο Γειθψλ δελ παξαρψξεζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Δηαηξεία. 

Σν πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ "Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ" πεξηιακβάλεη ην ππφινηπν 

ησλ αλεθηέιεζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ χδξεπζε θαη απνρέηεπζε ηνπ Γήκνπ 

Γειθψλ θαηά ηελ ίδξπζή ηεο. 
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Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε απφ ηνλ Γήκν Γειθψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο (αληιηνζηάζηα, ΒΗΟΚΑ, 

δίθηπα θ.ι.π.) γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη θαζαξή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Με ηελ αξηζκ. 11/110/1-6-2020 (ΑΓΑ: 90Γ46ΜΧΟΑ-Υ2Ε) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο ζπγθξνηήζεθε ε πεληακειήο (5) επηηξνπή δηελέξγεηαο απνγξαθήο 

ηεο πεξηνπζίαο πνπ ζα πεξηέιζεη ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 

1069/80. Με ην αξηζκ. νηθ.1629/19-6-2020 ε Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθψλ αηηήζεθε απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Γειθψλ ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθνπ κεηξψνπ παγίσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε ηνπ Γήκνπ Γειθψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία 

ηεο απνγξαθήο παγίσλ απφ πιεπξάο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθψλ.       

3.9            Γάλεηα 

Γ/Τ 

 

3.10 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο > 5 εηώλ (παξ. 14 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Οη Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ιεθζείζεο εγγπήζεηο ζπλδέζεσλ 

δηθηχνπ 

3.11 Δκπνξηθέο & ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ αλνηθηά πηζησηηθά ππφινηπα πξνκεζεπηψλ. 

Οη Λνηπέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ : 

ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Πξνζσπηθφ 11.037,67  

Γήκνο Γειθψλ 84.453,45 

Γηθαηνχρνη ρξεκαηηθψλ εγγπήζεσλ  300,00 

Λνηπνί Πηζησηέο 539,76  

  96.330,88 
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3.12 Αλάιπζε εζόδωλ-εμόδωλ (παξ. 17 άξ. 29 λ.4308/2014) 

 

ΔΟΓΑ € ΔΞΟΓΑ € 

  Κφζηνο Απνζεκάησλ 67.802,28 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 2.196.669,52 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 200.612,21 

Έζνδα επελδχζεσλ 36.358,62 Απνζβέζεηο 38.434,59 

Δπηρνξεγήζεηο 69.301,59 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 5.114,82 

    Ζιεθηξηθφ ξεχκα & χδξεπζε παξαγσγήο 1.278.923,07 

Λνηπά έζνδα 0,00 Λνηπά έμνδα 509.312,24 

ΤΝΟΛΟ 2.302.329,73 ΤΝΟΛΟ 2.100.199,21 

  

ςμτηθιζμοί εζόδυν-εξόδυν : Γ/Τ 

 

3.13 Πξνζωπηθό (παξ. 23 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Μ.Ο. πξνζωπηθνύ   ΓΑΠΑΝΔ € 

Μηζζσηνί : 27  Μηζζνί & εκεξνκίζζηα : 156.348,54 

Μεηαθηλεκέλνη 
ππάιιεινη Γήκνπ 

Γειθψλ 
14 Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο : 38.832,23 

Πξνζιακβαλφκελνη 
κέζσ 

πξνγξακκάησλ 
ΟΑΔΓ 

13 
Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία : 
0,00 

Ζκεξνκίζζηνη : 0  
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4 ΛΟΗΠΔ ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 

 

4.1 Πνζό ρξένπο θαιππηόκελν κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο (παξ. 13 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Γ/Τ 

 

4.2 Δγγπήζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο (παξ. 16 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Γελ πθίζηαληαη έλδηθα κέζα ζε εμέιημε ή λνκηθέο δηεθδηθήζεηο ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2017 έσο θαη 

2020. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ δχλαηαη λα πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην, σο εθ 

ηνχηνπ θαλέλα πνζφ σο πξφβιεςε δελ έρεη αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

4.3 Πνζό ηόθωλ πνπ αύμεζε ην θόζηνο θηήζεο (παξ. 18 άξ. 29 λ.4308/2014) 

Γ/Τ 

4.4 Ακνηβέο & Πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνίθεζεο θαη κεηόρνπο (παξ.25 & 30 άξ. 29 λ.4308/2014) 

 

Πξνθαηαβνιέο & πηζηψζεηο Γ/Τ 

Δγγπήζεηο ππέξ δηνίθεζεο & κεηφρσλ Γ/Τ  

Ακνηβέο ζε φξγαλα δηνηθήζεσο 
Ακνηβέο πλεδξηάζεσλ Γ..: € 6.950,00 

 
 Ακνηβή Πξνέδξνπ : € 10.260,00 

Αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο κεηά ηελ απνρψξεζε 
ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο πξνο απηά 

Γ/Τ  

 

4.5 Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα (παξ.9 άξ. 29 λ.4308/2014)  

Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθά κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα, απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο έσο ζήκεξα, 

πνπ λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άμθιζζα, ___ Οκηυβπίος 2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

Ο ΛΟΓΗΣΖ 

ΧΣΖΡΗΟ Η. 

ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ 

ΓΑΜΗΑΝΟ Α. ΜΟΤΣΔΛΖ 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΘΔΟΦΗΛΟ Γ. ΦΑΝΗΓΑΚΖ 

ΑΡ. ΑΓ. 125731 Α ΣΑΞΖ  
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ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 

Όπωσ εγκρίνεται τισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ (Ιςολογιςμόσ – Κατάςταςθ 
Αποτελεςμάτων Χριςεωσ – Πίνακασ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων), το Προςάρτθμα και τθν 
Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν χριςθ 2020 (από 1-1-2020 ζωσ 31-
12-2020) και απαλλάξετε τουσ διαχειριςτζσ από κάκε ευκφνθ.    

 

Κατά τθν ψθφοφορία θ κα. Ανδρεοποφλου Μαρία ψιφιςε «παρϊν» (άρκρο 74 παρ. 10  

Ν.4555/2018). 

Σο υμβοφλιο αφοφ άκουςε τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

Αποφαςίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ (Ιςολογιςμόσ – Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 
Χριςεωσ – Πίνακασ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων), το Προςάρτθμα και τθν Ζκκεςθ 
Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν χριςθ 2020 (από 1-1-2020 ζωσ 31-12-
2020) και απαλλάςςει τουσ διαχειριςτζσ από κάκε ευκφνθ.    

 

Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό  32/264/12-10-2021. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ωσ κάτωκι: 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Άμφιςςα 12-10-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ  

 
 

ΩΣΗΡΙΟ Ι. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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