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Σήμερα,  την 16
η
 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα 

γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης  Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθμό πρωτ. 300/12-07-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 

του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν 

αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. που παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Αποστολάκη 

Ευαγγελία, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι. 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαριδάκης Στυλιανός Μανιούδης Εμμανουήλ 

Βενετάκης Εμμανουήλ  

Κοτσιφού Ειρήνη  

Σταματάκης Ιωάννης  

Βογιατζόγλου Ιωάννης   

Σωμαράκης Ιωάννης  

Πεδιώτης Γεώργιος  

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα οκτώ 

(8) και η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Θέμα 1
ο
: «Οικονομικός απολογισμός της χρήσης του έτους 2017». 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων  και  Προσαρτήματος χρήσεως 2017. 

2. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των 

αποτελεσμάτων και της διαχείρισης  χρήσης 2017. 

3. Εκπροσώπηση του Δ.Σ. και εντολή για υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων, του 

Προσαρτήματος και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 

 

 

Επί του 1
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης,  η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα 

Αποστολάκη Ευαγγελία υποβάλει προς έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις & το Προσάρτημα 

της χρήσεως 2017 της εταιρείας όπως  ακολουθεί: 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 

                    

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 
 

31.12.2017 
 

31.12.2016   

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
     

  

  
 

Ενσώματα πάγια 
     

  

  
  

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 
 

95.560,82 
 

91.512,71   

  
  

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 6.1 
 

90.301,80 
 

92.981,92   

  
 

Σύνολο 
  

185.862,62   184.494,63   

  
        

  

  
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
     

  

  
  

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 7.1 
 

618,00   618,00   

  
        

  

  
 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
  

186.480,62   185.112,63   

  
        

  

  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
     

  

  
        

  

  
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 

     
  

  
  

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 
 

12.750,09 
 

12.750,09   

  
  

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 
 

6.129,01 
 

3.423,49   

  
  

Προπληρωμένα έξοδα 
  

7.040,47 
 

8.448,57   

  
  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 
 

55.601,78 
 

48.547,95   

  
 

Σύνολο 
  

81.521,35   73.170,10   

  
        

  

  
 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
  

81.521,35   73.170,10   

  
        

  

  
 

Σύνολο ενεργητικού 
  

268.001,97   258.282,73   
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  ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 
 

31.12.2017 
 

31.12.2016   

  Καθαρή θέση 
     

  
  

        
  

  
 

Καταβλημένα κεφάλαια 
     

  

  
  

Κεφάλαιο 8 
 

60.000,00   60.000,00   

  
        

  
  

 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

     
  

  
  

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 
 

2.145,33 
 

1.974,57   
  

  
Αποτελέσματα εις νέο 8 

 
4.153,44 

 
908,93   

  
 

Σύνολο 
  

6.298,77   2.883,50   

  
        

  

  
  

Σύνολο καθαρής θέσης 
  

66.298,77   62.883,50   

  
        

  
  Υποχρεώσεις 

     
  

  
        

  
  

 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     
  

  
  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1.2 
 

29.851,64 
 

33.661,00   

  
        

  
  

 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     
  

  
  

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 
 

93.785,51 
 

111.243,49   
  

  
Φόρος εισοδήματος 

  
1.395,75 

 
1.400,00   

  
  

Λοιποί φόροι και τέλη 
  

68.270,81 
 

47.331,96   
  

  
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

  
706,95 

 
0,00   

  
  

Λοιπές υποχρεώσεις  10.2.2 
 

6.657,95 
 

513,44   
  

  
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

  
1.034,59 

 
1.249,34   

  
  

Σύνολο 
  

171.851,56   161.738,23   

  
        

  

  
  

Σύνολο υποχρεώσεων 
  

201.703,20   195.399,23   

  
        

  
  

  
Σύνολο καθαρής θέσης,  

     
  

  
  

 προβλέψεων και υποχρεώσεων 
  

268.001,97   258.282,73   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της31ης Δεκεμβρίου 2017 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α)Επωνυμία: «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ 

(Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ)» 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης  

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη 1,  

ΓΑΖΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  Τ.Κ. 714 14 

ε)ΓΕ.ΜΗ.: 046925025000. 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

                

  
 

Σημ. 
 

31.12.2017 
 

31.12.2016   

  
      

  

  Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
  

286.727,54 
 

279.324,96   

  Κόστος πωλήσεων 
  

(202.289,59)   (191.872,38)   

  Μικτό αποτέλεσμα 
  

84.437,95 
 

87.452,58   

  Λοιπά συνήθη έσοδα 
  

0,00   1.826,09   

  
   

84.437,95 
 

89.278,67   

  Έξοδα διοίκησης 
  

(66.411,97) 
 

(73.827,90)   

  Έξοδα διάθεσης 
  

(11.573,66) 
 

(2.851,28)   

  Λοιπά έξοδα και ζημιές 
  

(5.104,38) 
 

(5.431,26)   

  Λοιπά έσοδα και κέρδη 
  

3.548,87   8.999,27   

  Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
  

4.896,81 
 

16.167,50   

  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
  

28,28 
 

21,28   

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
  

(109,82)   (1.767,40)   

  Αποτέλεσμα προ φόρων 
  

4.815,27 
 

14.421,38   

  Φόροι εισοδήματος 
  

(1.400,00) 
 

(2.000,00)   

  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 
  

3.415,27 
 

12.421,38   
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θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 
Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όσον αφορά την προοπτική της Εταιρείας ως 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, επειδή:  

1. Προβλέπει θετική μελλοντική πορεία της εταιρείας με βάση τις μελλοντικές ταμειακές ροές.  

2. Εκτιμά ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η ακολουθουμένη λογιστική μέθοδος, που αναφέρεται 

κατωτέρω στην παράγραφο 3.1.1., βάση της οποίας οι αποσβέσεις για τις ομπρέλες, τις 

ξαπλώστρες και το λοιπό εξοπλισμό πρέπει να διαρκούν μια 10ετία, καθότι κατ΄ έτος 

συντηρούνται επαρκώς τα πάγια αυτά, ενώ επί πλέον σε αρκετές περιπτώσεις όταν τα πάγια 

αυτά είναι μικρής αξίας αποσβένονται ολοσχερώς κατά το πρώτο έτος της χρησιμοποιήσεως 

τους. 

3. Θεωρεί ότι είναι βέβαιο και αυτονόητο ότι σε περίπτωση που τυχόν μελλοντικά τεθεί θέμα 

συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας, τότε ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας Δήμος 

Μαλεβυζίου θα δεχθεί να παραλάβει   τα δημοτικά έργα, που πραγματοποιήθηκαν για 

λογαριασμό του σε προηγούμενες χρήσεις  αλλά επιβάρυναν τις δαπάνες της εταιρείας. 

Τα ανωτέρω προέκυψαν επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά εφόσον 

ληφθούν υπόψη τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την 

διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 

πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων 

και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα 

πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι 

σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, 

τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης 

αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 

οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση 

ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Δεν υπάρχουν ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 
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Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον 

ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 

ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Εγκαταστάσεις κτιρίων: 10 έτη. 

 Τεχνικά έργα και τεχνικές εγκαταστάσεις : 10 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων : 10 έτη.  

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ : 5 έτη. 

 Λοιπός εξοπλισμός :10 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για 

απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις 

ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική 

διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο 

ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα 

απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου 

ποσοστού Χ%, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία 

του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους. 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Δεν υπάρχουν 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως 

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους 

ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία 

των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία 

χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την 

συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν υπάρχουν 

 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό 

έλεγχο.  
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Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την 

Εταιρεία. 

3.1.5. Αποθέματα 
Δεν υπάρχουν 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα 

ποσά) και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των 
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν 
είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του 
ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης 
λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε 
ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν 

3.1.9. Προβλέψεις 
Δεν υπάρχουν 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 
Δεν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 Δεν υπάρχουν έσοδα από πώληση αγαθών 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται όταν ολοκληρώνονται. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 
στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά 
την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται 
για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το 
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Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, 
γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.   
3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Δεν υπάρχουν 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική 
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών 
γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική 
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που 
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα 
κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην τρέχουσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.  

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Δεν υπάρχουν 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 

κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2017δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.  

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να 

επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας 

διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 

πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2017 159.816,67 128.948,15 

Προσθήκες περιόδου 21.111,00 1.030,65 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 180.927,67 129.978,80 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
    

Υπόλοιπο 1.1.2017 68.303,96 35.966,23 

Αποσβέσεις περιόδου 17.062,89 3.710,77 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 85.366,85 39.677,00 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2017 
95.560,82 90.301,80 

 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Δεν υπάρχουν 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
Δεν υπάρχουν 

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Δεν υπάρχουν 

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
Δεν υπάρχουν 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 
Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι αφορούν στην αξία κτήσεως μετοχών Συνεταιριστικής Τράπεζας.  
Λόγω της μικρής αξίας των συμμετοχών αυτών, δεν κρίθηκε σκόπιμη η αποτίμησή τους με βάσει 
την εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης. 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αφορούν εξ ολοκλήρου σε παλαιά ακίνητα υπόλοιπα εμπορικών 

απαιτήσεων συνολικού ποσού 12.750,09 ευρώ. 

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Απαιτήσεις από Ελλ. Δημόσιο - φόρους εισοδήματος 0,00 3,20 

Απαιτήσεις από Ελλ. Δημόσιο - ΦΠΑ 3.750,61 751,97 

Λοιπές ακίνητες απαιτήσεις από ΙΚΑ & παράβολα 0,00 289,72 

Λοιπές ακίνητες απαιτήσεις από μισθοδοσίες 

προσωπικού 1.919,60 1.919,60 
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Λοιπές ακίνητες απαιτήσεις από προμηθευτές 459,00 459,00 

      

Σύνολο 6.129,21 3.423,49 

 

7.2.3Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2017 31/12/2016 

Ταμείο 3.724,50 2.661,29 

Καταθέσεις όψεως 51.877,28 45.886,66 

      

Σύνολο 55.601,78 48.547,95 

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης 
χρήσεως είναι κατατεθειμένα στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 600 κοινές με δικαίωμα 

ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 100 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 60.000. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Μαλεβυζίου. 

Το τακτικό αποθεματικό € 2.145,33 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 

του κ.ν. 2190/1920.  

Τα αποτελέσματα εις νέον (κέρδη ή ζημιές) προσαυξάνουν το μετά από φόρους αποτέλεσμα 

της επόμενης χρήσης.  

9. Προβλέψεις 
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι ένα άτομο κατά 

την 31/12/2017. Επομένως λόγω της μικρής αξίας της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

αποχωρήσεως από την υπηρεσίαη εταιρεία δεν διενήργησε την σχετική πρόβλεψη.  
9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Παγίως η εταιρεία δεν διενεργεί λοιπές προβλέψεις για κινδύνους από την μη είσπραξη των 

σε καθυστέρηση απαιτήσεων.  

10. Υποχρεώσεις 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

Δεν υπάρχουν 

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσειςσυνολικού ποσού 29.851,64ευρώ αφορούν: 

 Στις ρυθμισμένες, βάσει νόμου, δόσεις από φόρους-τέλη προς το Ελλ. Δημόσιο ποσού 

26.574,52ευρώ, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν μετά την 1.1.2019 και 

 Στις ρυθμισμένες με την ΔΕΥΑΜ υποχρεώσεις από τη κατανάλωση νερού ποσού 

3.277,12ευρώ, οι οποίες επίσης πρόκειται να καταβληθούν μετά την 1.1.2019. 

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Δεν υπάρχουν 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 
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Οι εμπορικές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως στους προμηθευτές της εταιρείας ΔΕΥΑΜ και 

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, οι οποίες και εξυπηρετούνται κανονικά, οπως και όλοι οι 

υπόλοιποι προμηθευτές. 

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν στο προσωπικό και στην Διοίκηση της Εταιρείας και εξοφλούνται 

κανονικά στην επόμενη χρήση. 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας 
ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016 

Έσοδα εκμετάλλευσης πάρκινγκ Αγίας Πελαγίας 19.747,61 24.604,84 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Αγίας Πελαγίας 148.032,25 143.984,08 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Λυγαριάς  66.479,90 65.597,33 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Μονοναύτη 48.841,98 45.138,71 

Έσοδα από παροχ. υπηρ. ευεξίας  Αγίας Πελαγίας 3.625,80 0,00 

Επιδοτήσεις από ΟΑΕΔ  0,00 1.826,09 

Διαγραφές παλαιών λανθασμένων λογιστικών 

καταχωρήσεων στις υποχρεώσεις  3.548,87 8.834,27 

      

Σύνολο 290.276,41 289.985,32 

 

 

Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 75.541,29 90.936,35 

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 14.400,00 0,00 

Αμοιβές μελών ΔΣ 18.000,00 18.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές για αμοιβές μελών ΔΣ 3.848,40 0,00 

Αμοιβές ναυαγοσωστών 28.201,21 26.445,75 

Αμοιβές ευεξίας  4.596,78 0,00 

Λοιπές αμοιβές  λειτουργίας εκμεταλλεύσεων 26.557,50 35.523,41 

Αμοιβές διοικητικής λειτουργίας 15.974,01 15.350,00 

Αντάλλαγμα υπέρ Δημοσίου για παραχώρηση αιγιαλού 26.698,00 25.472,04 

Ενοίκια 3.527,00 3.527,00 

Συντηρήσεις επισκευές ενσώματων παγίων 16.100,64 6.146,35 

Διάφορα έξοδα & Παροχές τρίτων 4.572,76 4.673,43 

Έξοδα προβολής - διαφημίσεως & εκθέσεων 10.523,66 2.878,28 

Υλικά άμεσης ανάλωσης 10.960,31 8.762,22 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 20.773,66 30.863,73 

Φορολ. Πρόστιμα για ρυθμίσεις κλπ 5.104,38 5.311,18 

      

Σύνολο 285.379,60 273.889,74 
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12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών 
στοιχείων στην περίοδο 

Δεν υπάρχουν 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη 

διάθεση των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

  31/12/2017 

Καθαρά μετά από φόρους κέρδη κλειόμενης περιόδου 3.415,27 

Πλέον : Αποτελέσματα εις νέο - κέρδη προηγούμενης 

περιόδου 
908,93 

Καθαρά μετά από φόρους κέρδη κλειόμενης περιόδου 

για διανομή 4.324,20 

    

Προτεινόμενη διανομή κερδών   

Τακτικό αποθεματικό  170,76 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 4.153,44 

Σύνολο 4.324,20 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων μισθωτών ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Διοικητικό προσωπικό 1 2 

Εποχιακό προσωπικό  για τις ανάγκες των 

εκμεταλλεύσεων 17 19 

Προσωπικό γενικών καθηκόντων (τους 2 πρώτους 

μήνες) 

0 2 

Σύνολο 18 23 

 
Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό μισθωτών επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 
 
 

  31/12/2017 31/12/2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 59.827,32 72.283,84 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 15.713,97 18.652,51 

ΑΔΑ: ΩΜΓΚΟΛΙΓ-9Μ9



 

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες 
δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορά εξ ολοκλήρου στην παροχή υπηρεσιών. 

19.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

20.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των 
εταίρων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

21. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 

    
Αμοιβές  18.000,00 
    
Εργοδοτικές εισφορές επί των αμοιβών  3.848,40 
    

Σύνολο 21.848,40 

22. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 
του άρθρου 16 του νόμου 

 

Η Εταιρεία αν και ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, επέλεξε να 

καταρτίσει ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων όχι συνοπτικά αλλά σύμφωνα με τα 

κανονικά υποδείγματα του Ν.4308/2014. 

23. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί 
της εταιρείας 

 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

24. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό 

Εγγυήσεις  

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00 

Σύνολο 75.541,29 90.936,35 
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Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυση της το 2011. Αν από 

τον φορολογικό έλεγχο προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν 

θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Κατά της εταιρείας δεν έχουν ασκηθεί αγωγές ή δικαστικές διεκδικήσεις. 

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2017, που να επηρεάζουν την 

οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

Γάζι, 16 Ιουλίου2018 

          
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

          
          
 

Ευαγγελία Αποστολάκη 
 

 
ΑΔΤ ΑΒ 481897 

 
          
          
 

 Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
 

          
          

 
Στυλιανός  Σαριδάκης    Ιωάννης   Σπινθάκης 

 
 

ΑΔΤ ΑΙ 434087    ΑΜ ΟΕΕ 7932 Α΄ Τάξης 
  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει παμψηφεί και 

ομόφωνα  τις Οικονομικές καταστάσεις & το Προσάρτημα όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το 

λογιστήριο. 

 

Επί του 2
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης,   Το λόγο ευθύς αμέσως λαμβάνει η πρόεδρος του 

Δ.Σ. κα Αποστολάκη Ευαγγελία η οποία και διαβάζει την έκθεση Διαχειρίσεως της 6
ης

 εταιρικής 

χρήσης, το κείμενο της οποίας έχει επί λέξει ως ακολούθως :  

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017 – 

31/12/2017

 
Κύριοι, Κυρίες, 

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβυζίου, 

 

Υποβάλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση τις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της εταιρείας για την 6η χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 καθώς επίσης 

και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσηςκαι παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
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1. Το επιχερηματικό μοντέλο της επιχείρησης 

 

Η «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ 

(Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ)» ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 2011, από τον Δήμο Μαλεβυζίου με 

σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου, όπως γηπέδων, πεζοδρομίων, αιγιαλού, παραλιών, καθώς και χώρων 

ελεγχόμενης στάθμευσης (πάρκιγκ). Επί πλέον δε και την ανάληψη παροχής 

υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της επιχείρησης.      

 

Η ΜΑΕΔΗΜ είναι ΑΕ ΟΤΑ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΔΚΚ (ν 3463/2006 

άρθρα 265,266, 268 κλπ). 

 

Σήμερα η ΜΑΕΔΗΜ εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται : 

 Την παραλία και το πάρκινγκ της Αγίας Πελαγίας, ενώ παρέχει και υπηρεσίες 

ευεξίας μέσω εξωτερικού συνεργάτη.  

 Την παραλία της Λυγαριάς και 

 Την παραλία του Μονοναύτη 

 

Η ΜΑΕΔΗΜ λειτουργεί βάσει του θεσμικού πλαισίου των αποφάσεων 

παραχώρησης χρήσης παραλίας στους ΟΤΑ. Οι κυριότερες νομοθετικές διατάξεις 

που καθορίζουν το πλαίσιο αυτό είναι:  ν. 2971/2001, δ/μα 11/12-11-1929, π.δ. 

23/27-1-2000, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015 και 

ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015. 
 

2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης της «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ)» 

 

Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου, 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  

 

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται 5ετής σύμφωνα με την αντίστοιχη Δημοτική περίοδο με 

την πρόβλεψη τουΝ.3463/2006 της σχετικής παράτασης μετά την εγκατάσταση του 

νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προκύψει από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της  30/09/2014, που  εκλέχτηκε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με 

την παρακάτω σύνθεση:  

Πρόεδρος της εταιρείας η κα  Αποστολάκη Ευαγγελία   

Αντιπρόεδρος ο κος Σαριδάκης Στυλιανός  

Και Μέλη οι κ.κ.: Βενετάκης Εμμανουήλ, Κοτσιφού Ειρήνη, Σταματάκης Ιωάννης, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Βογιατζόγλου Ιωάννης, Σωμαράκης Ιωάννης, Μανιουδής 

Εμμανουήλ. 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και 

συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, ως Τακτική Γενική Συνέλευση για την 

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, για τη 
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διασφάλιση της καλύτερης διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 

μας, εκλέγει ως ελεγκτή της, κάθε χρόνο από την χρήση 2015 και μετά, ορκωτό 

ελεγκτή-λογιστή. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως μία με δυο φορές το μήνα και 

τηρούνται πρακτικά όπως και στη Γενική Συνέλευση. 

 

Σε αρκετές από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται ως 

υποχρεωτική, η διαδικτυακή ανάρτηση τους στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κατ΄ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, 

που διέπει τις αποφάσεις των ΟΤΑ. 

 

Οι αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται στο νομικό πλαίσιο περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (ν 4412/2016 κλπ), με συνέπεια να εφαρμόζονται μέτρα 

προληπτικού ελέγχου κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και την Υπηρεσία Επιτρόπου. Η Υπηρεσία αυτή, όπου είναι απαραίτητο, 

ενυπόγραφα εγκρίνει την νομιμοποίηση των διαδικασιών-αποφάσεων που 

προκύπτουν από τα συνημμένα έγγραφα στα σχετικά χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής. 

 

Τα ενυπόγραφα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται με την υπογραφή 

συμβολαιογράφου, επειδή η εταιρεία είναι μονομετοχική και έχει ως μοναδικό 

μέτοχο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβυζίου. 
 

Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος, διαχειρίζονται τα θέματα της εταιρείας σε καθημερινή βάση καθώς 

και για κάθε είδους λειτουργικά ζητήματα, χωρίς να τηρούνται πρακτικά. 

 

Εκτός από τις διατάξεις του καταστατικού, και συμπληρωματικά με αυτό, τη 

λειτουργία της εταιρείας, διέπουν και οι κανονισμοί: α) εσωτερικός κανονισμός 

υπηρεσιών, β) κανονισμός προσωπικού και γ) κανονισμός οικονομικής διαχείρισης. 

 

3. Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας 

 

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:  

3.1 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό 286.727,54 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 

κατά 2,65%  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

3.2 Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ.  

3.3 Το σύνολο της αξίας των ενσώματων παγίων, μετά την αφαίρεση των 

αποσβέσεων έφθασε στο ποσό των 185.862,62ευρώ.Από τα πάγια αυτά οι επενδύσεις 

σε λοιπό εξοπλισμό, που αφορούν κυρίως σε ομπρέλες και ξαπλώστρες, ανέρχονται 

σε ποσό95.560,82 ευρώ. Οιεπενδύσεις σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία, που αφορούν 

κυρίως σε δημοτικά έργα, διαμόρφωση πάρκινγκ και βελτιώσεις προσβάσεων, 

ανέρχονται σε ποσό 90.301,80 ευρώ. 

3.4Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των 81.521,35 

ευρώ. 
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3.5Από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που 

έληξαν την 31/12/2017 και 31/12/2016 προκύπτουν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες: 

Αριθμοδείκτες  
          Οικονομικής Διάρθρωσης 
   

31/12/2017 
   

31/12/2016 
  

            
            1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

 
81.521,35 

 
30,42% 

 
73.170,10 

 
28,33% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

   
268.001,97 

   
258.282,73 

  
            

2. 
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

 
186.480,62 

 
69,58% 

 
185.112,63 

 
71,67% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

   
268.001,97 

   
258.282,73 

  
            3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

  
66.298,77 

 
32,87% 

 
62.883,50 

 
32,18% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
201.703,20 

   
195.399,23 

  
            4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

  
66.298,77 

 
24,74% 

 
62.883,50 

 
24,35% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

   
268.001,97 

   
258.282,73 

  
            5. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
201.703,20 

 
75,26% 

 
195.399,23 

 
75,65% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

   
268.001,97 

   
258.282,73 

  
            6. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

 
66.298,77 

 
35,55% 

 
62.883,50 

 
33,97% 

 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  
186.480,62 

   
185.112,63 

  
            7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  
81.521,35 

 
47,44% 

 
73.170,10 

 
45,24% 

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  
171.851,56 

   
161.738,23 

  
            

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ   
  

-96.752,68 
 

-
118,68% 

 
-96.398,70 

 
-131,75% 

 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  
81.521,35 

   
73.170,10 

  
            

9. 
ΜΙΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

  
84.437,95 

 
29,45% 

 
87.452,58 

 
31,31% 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
286.727,54 

   
279.324,96 

  
            
 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
         10. ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων   
  

4.815,27 
 

1,68% 
 

14.421,38 
 

5,16% 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
286.727,54 

   
279.324,96 

  
            
 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
         11. ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων   
  

4.815,27 
 

1,66% 
 

14.421,38 
 

4,97% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 

   
290.304,69 

   
290.171,60 
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Εξαιτίας του αρνητικού κεφαλαίου κινήσεως η εταιρεία ρυθμίζει τις φορολογικές της 

υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μην υπάρχουν λοιπές υποχρεώσεις 

σε καθυστέρηση. 

 

 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 

ΕΣΟΔΑ: Για το 2017 τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 290.304,87 

ευρώ και συγκρινόμενα με αυτά του 2016 έχουν ως εξής: 

 

Το πάρκινγκ λειτούργησε από 3/06/2017 έως 13/10/2017, οι παραλίες λειτούργησαν 

από 7/05/2017 έως 30/10/2017, ενώ παρασχέθηκαν υπηρεσίες ευεξίας από 8/07/2017 

έως 21/09/2017.   

Τα έσοδα από διαγραφές υποχρεώσεων παλαιών χρήσεων είχαν προκύψει από 

λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις. Διεγράφησαν επειδή, οι καταχωρήσεις αυτές 

αφορούσαν σε μη πραγματικές οφειλές της εταιρείας μας και συνεπώς δεν συνέτρεχε 

περίπτωση νομιμοποίησης των, ώστε να εξοφληθούν.  

ΕΞΟΔΑ: Τα συνολικά έξοδα το 2017ανήλθαν σε 286.889,42 ευρώ και συγκρινόμενα 

με αυτά του 2016 έχουν ως εξής: 
    2017 2016 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 79.389,69 90.936,35 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 107.729,50 95.909,16 

62 Παροχές τρίτων 20.558,99 10.735,92 

63 Φόροι - τέλη 27.901,16 25.823,74 

64 Διάφορα έξοδα 23.922,22 14.282,66 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 109,82 1.767,40 

66 Αποσβέσεις παγίων 20.773,66 30.863,73 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) 280.385,04 270.318,96 

81 Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 5.104,38 5.431,26 

  Σύνολο Εκτάκτων εξόδων (Β) 5.104,38 5.431,26 

88 Φόροι εισοδήματος 1.400,00 2.000,00 

 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

         12 ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων   
  

4.815,27 
 

7,26% 
 

14.421,38 
 

22,93% 

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

   
66.298,77 

   
62.883,50 

  

  2017 2016 

Έσοδα εκμετάλλευσης πάρκινγκ Αγίας Πελαγίας 19.747,61 24.604,84 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Αγίας Πελαγίας 148.032,25 143.984,08 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Λυγαριάς  66.479,90 65.597,33 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Μονοναύτη 48.841,98 45.138,71 

Έσοδα από παροχ. υπηρ. ευεξίας  Αγίας Πελαγίας 3.625,80 0,00 

Επιδοτήσεις από ΟΑΕΔ  0,00 1.826,09 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 28,28 21,28 

Έσοδα από διαγραφές υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων 3.548,87 8.999,27 

          ΣΥΝΟΛΟ 290.304,69 290.171,60 
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  Σύνολο φόρων (Γ) 1.400,00 2.000,00 

  Γενικό Σύνολο (Α)+(Β)+(Γ) 286.889,42 277.750,22 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες εσόδων-εξόδωντο αποτέλεσμα μετά από 

φόρους της χρήσης 2017 διαμορφώθηκε σε κέρδος ποσού 3.415,27 ευρώ(έσοδα 

290.304,87 μείον έξοδα 286.889,42)και εμφανίζεται μειωμένο έναντι της 

προηγούμενης χρήσης 2016, που είχε διαμορφωθεί σε κέρδος ποσού 12.421,38 ευρώ. 

Η διαφορά αυτή ποσού 9.006,11 ευρώ στη μείωση των μετά φόρων κερδών 

προκύπτει από την συνολική αύξηση των εξόδων.  

Στην παράγραφο 11 του προσαρτήματος της εταιρείας παραθέτουμε επί πλέον 

ανάλυση των ανωτέρω εξόδων δίνοντας έμφαση στα έξοδα σημαντικού ποσού ή 

ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. 

 Στελέχωση της εταιρείας 

 

Στην επιχείρηση για το έτος 2017 εργάστηκαν συνολικά δέκα οκτώ (18) άτομα εκ 

των οποίων δέκα επτά (17) εποχιακοί υπάλληλοι, που προσλήφθηκαν ως 

εισπράκτορες ή ως υπάλληλοι καθαριότητος στις παραλίες και στο πάρκινγκ. Οι 

προσλήψεις των εποχιακών αυτών υπαλλήλων αφορούν είτε σε δίμηνη απασχόληση, 

είτε σε πεντάμηνη ή εξάμηνη απασχόληση μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. 

 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2017 ήταν 75.541,29  ευρώ εκ των 

οποίων ποσό 61.744,69 ευρώ αφορά στους εποχιακούς υπάλληλους. Το υπόλοιπο 

ποσό  13.796,60 ευρώ αφορά στην συνολική μισθοδοσία ενός (1) μονίμου 

υπαλλήλου των διοικητικών υπηρεσιών της εταιρείας.  

Η μονιμοποίηση του υπαλλήλου των διοικητικών υπηρεσιών έγινε στις 04/7/2017, 

ενώ η αρχική πρόσληψή του έγινε  με το πρόγραμμα ΕΚΟ του ΟΑΕΔ με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου 04/07/2013 έως 03/07/2017 (με επιχορήγηση των ασφαλιστικών 

εισφορών έως 03/07/2016). 

 

Επί πλέον για το 2017 η επιχείρηση απασχόλησε ακόμα ένα (1) άτομο ως διοικητικό 

προσωπικό με σύμβαση υπηρεσιών-έργου και με συνολικό κόστος ποσού14.400,00 

ευρώ. 

 

 Δίκτυο Γραφείων-Υποκαταστημάτων 

Τα γραφεία της εταιρείας συστεγάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου  Μαλεβυζίου. 

Φορολογικά υποκαταστήματα της εταιρείας λειτουργούν στους χώρους 

εκμετάλλευσης των παραλιών. 

4. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι  

 

Οι ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά 

στην παράγραφο 3 του προσαρτήματος της εταιρείας. 
 

5. Στόχοι και μελλοντική πορεία εργασιών  

 

Στους πρωταρχικούς στόχους της ΜΑΕΔΗΜ για την καινούργια χρήση είναι: 
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Η διατήρηση και η κατά το δυνατόν αύξηση των εσόδων από την διαχείριση των 

παραλιών, καθώς και η κατά το δυνατόν βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων. 

Η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τους σκοπούς του 

καταστατικού της. 

Η αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων μας, κυρίως σε επίπεδο μεθοδολογίας και οι 

κατάλληλες προσαρμογές, ώστε να είναι περισσότερο ευέλικτες και λειτουργικές, με 

στόχο αδιαμφισβήτητα την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 

δημότες μας και τους επισκέπτες των παραλιών που διαχειριζόμαστε. 

Η επιμόρφωση και βελτίωση της συνεργασίας όλου του προσωπικού και των 

συνεργατών σε όλα τα θέματα. 

 

6. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα  

 

Η εταιρεία κατά την 31/12/2017 κατείχε χρεόγραφα συνολικής αξίας ποσού ευρώ 

618,00 που αφορούν στην συμμετοχή της στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 

με 48 συνεταιριστικές μερίδες. 
 

7. Ακίνητα της εταιρείας 

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα. 

8. Κίνδυνοι  

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο τιμών διότι όσον αφορά τις αμοιβές 

προσωπικού είναι προκαθορισμένες, ενώ όσον αφορά τους προμηθευτές τρίτους 

γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα της 

αγοράς.   

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει δανεισμό και 

έχει ανοικτές γραμμές πιστώσεων με τράπεζες για την περίπτωση προσωρινής λήψης 

χρηματοδότησης. 
 

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος, επειδή ο τζίρος της εταιρείας προκύπτει από 

πωλήσεις υπηρεσιών λιανικής μέσω φορολογικών ταμειακών μηχανών. Επί πλέον η 

εταιρεία διατηρεί υπηρεσία εισπράξεων, η οποία παρακολουθεί τις καταθέσεις στην 

τράπεζα των καθημερινών εισπράξεων αυτών των ταμειακών μηχανών. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών 
 

Ο κίνδυνος των ταμιακών ροών για αυτά κρίνεται περιορισμένος, επειδή όλες οι 

πωλήσεις της εταιρείας είναι μετρητοίς, σε καθημερινή βάση, για συγκεκριμένη 
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χρονική περίοδο και χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις τόσο σε ετήσια όσο και σε 

μηνιαία βάση. 

 

9. Περιβαλλοντικά θέματα  

 

Οι προσπάθειες της εταιρείας μας για την αποτελεσματική επίλυση των παντός 

είδους περιβαλλοντικών θεμάτων, που προκύπτουνστα πλαίσια της διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης των παραλιών αποτελεί σε καθημερινή βάση μια από τις κύριες και 

βασικές δραστηριότητες μας. 

 

Επίσης έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση 

αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της. 

10. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση του 

Μετόχου τη διάθεση των καθαρών, μετά από φόρους, κερδών ως ακολούθως: 

 

  31/12/2017 

Τακτικό αποθεματικό  170,76 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.244,51 

Σύνολο 3.415,27 

 

Η ανωτέρω διανομή τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης του 

Μετόχου. 

11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης  

 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 

πορεία της εταιρίας. 

 
Γάζι, 16/7/2018 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ακρόαση της Έκθεσης και μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει και την εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί για να υποβληθεί στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση. 

 

 

Επί του 3
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης,  Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

αναφέρει , ότι όπως ορίζει ο νόμος, τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις εκτός 

από την ίδια πρέπει να τις υπογράψει και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο υπεύθυνος 
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για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Προτάθηκε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Σαριδάκης Στυλιανός 

ο οποίος  δεν είχε καμία αντίρρηση. 

Το Δ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και από τον 

κο  Σαριδάκη Στυλιανό  και από τον λογιστή.  

 

Επί του 4
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Αποστολάκη Ευαγγελία 

προτείνει ως ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την  6
η
  Σεπτεμβρίου 2018  

ημέρα Πέμπτη   και ώρα 13:00  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω : 
 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης για την περίοδο 

από 01-01-2017 έως 31-12-2017, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2017 - 31/12/2017). 

3. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 

μέχρι 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

5. Έγκριση κάλυψης θέσης παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. 

6.  Διάφορα θέματα και  Ανακοινώσεις  

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η παραπάνω πρόταση της κας Προέδρου γίνεται ομόφωνα και 

παμψηφεί αποδεκτή και το Δ.Σ. και στη συνέχεια το Δ.Σ. αναθέτει σ’ αυτήν την κατά τον 

νόμο και το καταστατικό δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 

αρμοδίως. 

 

Όσο αφορά τη δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης το διοικητικό συμβούλιο 

ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου Μαλεβιζίου, και την σχετική ανακοίνωση στη υπηρεσία του ΓΕΜΗ. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2018 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ακριβές απόσπασμα 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Αποστολάκη  Ευαγγελία 
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