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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 4ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 11η Απριλίου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε εξ 

αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμό 

Εγκυκλίου: 643 (Α.Π.: 69472/24.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνδυαστικά με το 

άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 

των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους 

επτά (7) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

3. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη 

του Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  χρήσης 2020 

 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα του Διοικητικού  

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 260 του Ν.3463/06: 

"Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το διοικητικό  

συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τον 

ισολογισμό και  τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του 

άρθρου 261 του ΔΚΚ, καθώς και  έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, 

ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις  της νομοθεσίας και των κανονισμών της 

επιχείρησης. Στις ως άνω εκθέσεις περιλαμβάνεται  ειδική αναφορά σχετικά με την 
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εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του  ΔΚΚ. Το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή,  αποφασίζει με πράξη του για την 

έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και  τις παρατηρήσεις του επ' 

αυτού." 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος 

Β'): 

"1.Η επιχείρηση καταρτίζει μέσα στο πρώτο τετράμηνο, του επόμενου της διαχειριστικής 

περιόδου έτους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

• Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

• Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.  

• Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

2. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, από τον Γενικό Διευθυντή και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο για την 

διεύθυνση του λογιστηρίου." 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β'): 

"1. Ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται 

από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση 

περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του 

άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις 

και οι κανονισμοί της επιχείρησης. 

2. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, 

παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής 

θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής." 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β'): 

"Μετά την έγκριση από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ο ισολογισμός, η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση 

των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, 

ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός των ορίων του νομού που 

εδρεύει η επιχείρηση, κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής." 

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την περίπτ.κ.iv. της 

παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

3 του Ν.4623/19, η αρμοδιότητα έγκρισης των ισολογισμών και των εκθέσεων 

πεπραγμένων των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

Από 01.01.2015 έπειτα από την κατάργηση του ΚΦΑΣ από την παρ. 1 του άρθρου 38 

του Ν. 4308/14, ισχύει η παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4308/14 η οποία ορίζει ότι η 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο 

συντομότερο χρόνο από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή 

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από 

τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας. 

Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 6 του Ν.4308/14: 
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"Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα 

παραστατικά του κάθε μήνα όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, γίνεται το 

αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα." 

Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06: 

"Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων 

και  Στοιχείων Γ΄ κατηγορίας κατά την ισχύουσα νομοθεσία." 

Από 01.01.2015 έπειτα από την κατάργηση του ΚΦΑΣ από την παρ. 1 του άρθρου 38 

του Ν. 4308/14,  οι επιχειρήσεις τηρούν κατά περίπτωση, τα αρχεία (βιβλία) του άρθρου 

3, και τα αρχεία (βιβλία) του άρθρου 4 του Ν.4308/14, με ημερομηνία αναφοράς την 

ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού). 

Ειδικότερα κατά την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.4308/14, όταν η οντότητα συντάσσει 

ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την 

παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 και τηρεί: 

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ημερολόγιο). 

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό). 

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων 

και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο). 

Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν μεταξύ άλλων  

α) ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες... 

...δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) 

εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 

4308/2014).... 

....στ) κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό 

ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 

εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης) 

ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από 

άλλη νομοθεσία. (ΠΟΛ 1003/31.12.2014) 

Όμως, οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 οι οποίοι από 

άλλη διάταξη νόμου υποχρεώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 (Α' 222), όταν δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

1 του Ν.4308/14, εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του Ν.4308/14, πλην των 

διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν 

την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (παρ.7 άρθρο 1 Ν.4308/14, όπως 

αντικαταστάθηκε με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.4410/16) 

Οι οντότητες που βάσει του Ν.4308/14 μπορεί να χρησιμοποιούν απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα αλλά από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού χωρίς 

τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρεούνται από τον Ν.4308/14 σε 

εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. (παρ.13 άρθρο 3 Ν.4308/14, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.4410/16) 

Το λογιστήριο της επιχείρησης κατάρτισε  τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019 

και συγκεκριμένα :  

• Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. 
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• Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.  

• Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να προχωρήσουμε στην οριστική κατάρτιση των 

ανωτέρω καταστάσεων καθώς και στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι 

τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της 

επιχείρησης. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις:  

• το  άρθρο 260 Ν. 3463/06 

• την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β ’- άρθρα 3- 6  

• την περίπτ.κ.iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

• τις διατάξεις του Ν.4308/14 

• την παρ.3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. 

• την ΠΟΛ 1004/04.01.2013 

• την Έκθεση Πεπραγμένων 2020 

• τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020, όπως συντάχθηκαν από το 

λογιστήριο της επιχείρησης 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει 

1.  Καταρτίζει τις κάτωθι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020:  

o την κατάσταση απολογισμού των εσόδων και δαπανών (παράρτημα Ι Έκθεση 

Πεπραγμένων). 

o τις α) κατάσταση ισολογισμού χρήσεως 2020, β) κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως 2020, γ) Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020, δ) 

κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης χρήσης 2020 (παράρτημα ΙΙ). 

o το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 

(παράρτημα ΙΙΙ), 

όπως εμφανίζονται  στα συνημμένα κείμενα αρμοδίως υπογεγραμμένα και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Καταρτίζει την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι 

σχετικές προβλέψεις  της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης, όπως 

εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.  

3.  Η παρούσα να υποβληθεί μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στην Οικονομική 

Επιτροπή για την απαιτούμενη έγκριση. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2022 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται 

το παρόν πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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Παράρτημα 

 

Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρηση 

που συνοδεύει τον ισολογισμό χρήσης 2020 

 

Στο ΦΕΚ B1258/2011 δημοσιεύτηκε η πράξη σύστασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π., ενώ στο ΦΕΚ Β912/2012 

δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης 

Η Διοίκησή της επιχείρησης ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύργου. Η σύνθεση του Συμβουλίου κατά την 31/12/2020 έχει 

ως εξής: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

3. Αχτύπης Μαρίνης, 

4. Γιάνναρος Χρήστος, 

5. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

6. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

7. Ντοά Θεοδώρα, 

8. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

9. Σφυρής Στάμος 

10. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

11. Φάμελος Βασίλειος, 

 

Με το άρθρο 40 του Ν. 4483/2017 οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις προστέθηκαν στα Νομικά 

Πρόσωπα που εφαρμόζουν το π.δ. 315/1999. 

Σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4 - Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β’, ο 

ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον 

Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά 

για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι 

τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. 

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και 

πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς 

και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής. 

 

Δραστηριότητες Επιχείρησης 

Η ΔΗ.Κ.Ε.Π. επιτελεί σημαντικό έργο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής του τόπου. 

Οι δράσεις που υλοποιεί σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση είναι οι εξής: 

α/ Εργαστήριο ζωγραφικής, 

β/ Πάρκο κυκλοφοριακής  αγωγής, 

γ/ Συμμετοχή σε δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας, 

δ/ Υλοποίηση προγραμμάτων Αθλητισμού, 

ε/ Εκπόνηση Μελετών αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

Οι δράσεις αυτές προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. 

 

Οργάνωση – Υπηρεσιών - Θεσμικό Πλαίσιο 

Πρωταρχικό μέλημα ήταν και είναι η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών και διαδικασιών διοίκησης 

και λειτουργίας της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο έχουν ψηφιστεί κανονισμοί διαχείρισης, 

εσωτερικών υπηρεσιών και προσωπικού. Επίσης έχουν οριστεί επιτροπές παραλαβής έργων –

εργασιών και πρόσληψης προσωπικού. 

Όλες οι ενέργειες της Δημοτικής Επιχείρησης υλοποιούνται στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές 

διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ. 
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Συγκεκριμένα η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, 

καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργούνται σύμφωνα  με τις αντίστοιχες 

ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2020 

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσης 2020 (ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσεως), συνοψίζονται ως εξής: 

α. Τα έσοδα της επιχείρησης(οργανικά και έκτακτα & ανόργανα)  ανήλθαν σε 400.540,80 € και 

προήλθαν από τις κάτωθι πηγές: 

- έσοδα από μισθώματα: 18.050,96 €, 

- έσοδα χρηματοδοτήσεων & επιχορηγήσεων: 380.964,87 €, 

- άλλα έσοδα κεφαλαίου: 1.524,97 €. 

β. Τα έξοδα της επιχείρησης (οργανικά και έκτακτα & ανόργανα)   ανήλθαν σε 217.366,38 € και 

αναλυτικά αφορούν τα εξής: 

- αμοιβές προσωπικού: 80.72,29 €, 

- αμοιβές τρίτων: 41.913,24 €, 

- παροχές τρίτων: 52.113,37 €, 

- φόροι-και τέλη: 38.991,86 €, 

- διάφορα έξοδα λειτουργικών δαπανών: 72.395,26 €, 

- τόκοι & συναφή έξοδα :116,10€, 

- αποσβέσεις παγίων στοιχείων:3.168,24 €, 

-έκτακτα & ανόργανα έξοδα(πρόστιμα & προσαυξήσεις) :186,76€, 

-έξοδα προηγούμενων χρήσεων: 409,26 €.  

γ. Το έτος 2020 η επιχείρηση παρουσίασε κερδοφορία ύψους 183.174,42 €. 

 

 

Εξέλιξη των εργασιών της επιχείρησης 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 1.1.2020-31.12.2020 παρουσίασε μείωση κατά 

10,34% και ανήλθε σε € 380.964,87 έναντι 424.902,27 της προηγούμενης χρήσεως.  

Τα έξοδα της χρήσης μειώθηκαν  κατά 53,43% από 466.714,47€  που ήταν το 2019 σε 217.366,38€ 

το 2020. 

Τα καθαρά αποτελέσματα  χρήσεως προ φόρων στην χρήση του 2019 ανέρχονταν σε κέρδη € 

13.919,37 ενώ για την χρήση του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη της τάξεως των € 

183.174,42,παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση .  

 

Οικονομική θέση της Επιχείρησης  

Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κρίνεται ικανοποιητική. Βέβαια θεωρείται επιβεβλημένη η 

χρηματοδότηση της Επιχείρησης από το Δήμο προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της, δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν δύναται να υλοποιήσει δράσεις από τις οποίες 

προκύπτει εμπορικό κέρδος 

Προβλεπόμενη πορεία της Επιχείρησης 

Η Διοίκηση της Επιχείρησης εκτιμά ότι την προσεχή εταιρική χρήση, η οικονομική κατάσταση της 

Επιχείρησης θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Δήμος δεν θα 

σταματήσει τη χρηματοδότηση. 

 

Κατεχόμενα χρεόγραφα από την Επιχείρηση σε ποσοστό άνω του 10% 

Δεν κατέχει. 

 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην Επιχείρηση. 
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Ακίνητα της Επιχείρησης 

Δεν υπάρχουν, γι’ αυτό και για το εργαστήριο ζωγραφικής έχει ενοικιαστεί χώρος .  

 

 

Υποκαταστήματα  

H Επιχείρηση έχει Υποκαταστήματα : 

α) Ερμού 113 – 271 31 ΠΥΡΓΟΣ, με αντικείμενο δραστηριότητας: Παραγωγή Πρωτοτύπων Έργων  

Ζωγράφων, Γραφιστών και Γλυπτών. 

β) Ανθόπυργος – 271 00 ΠΥΡΓΟΣ, με αντικείμενο δραστηριότητας: Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής.  

 

Αποτελέσματα της χρήσης  

Σχετικά με το διαμορφωμένο αποτέλεσμα που αναφέρεται στην αρχή της έκθεσής μας για τα 

αποτελέσματα του 2020 πρέπει να αναφέρουμε ότι το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κερδοφόρο,  

παρόλα αυτά κρίνεται απαραίτητη η οικονομική ενίσχυση από το Δήμο προκειμένου η Επιχείρηση 

να μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία της. 

 

 

 Διάθεση των αποτελεσμάτων  

Στα ανωτέρω κέρδη  ποσού € 183.174,42, αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος  € 4.697,99 και το 

υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού Ευρώ 623.888,63, με συνέπεια το υπόλοιπο 

ζημιών  εις νέο της 31.12.2020 να διαμορφώνεται σε € 445.412,20. 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την 

υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα.  

Με την παρούσα έκθεση ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι 

κανονισμοί της Επιχείρησης και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

χρήσεως 2020 (περίοδος από 1.1. έως 31.12.2020) καθώς και τον Απολογισμό της ίδιας περιόδου. 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω με την παρούσα έκθεση 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ 

ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης  Ο Αντιπρόεδρος  Τα μέλη 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά 
Αξία Αποσβέσεις Αναποσ/στη Αξία Αποσβέσεις Αναποσ/στη Κλειόμενης Κλειόμενης 

Κτήσεως Αξία Κτήσεως Αξία Χρήσεως Χρήσεως 
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2020 2019

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων σ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Ι.  Κεφάλαιο 463.360,34        463.360,34        
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 17.059,00 14.004,05 3.054,95 16.498,00 12.145,55 4.352,45

17.059,00 14.004,05 3.054,95 16.498,00 12.145,55 4.352,45 V. Αποτελέσματα εις νέο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        Υπόλοιπο κερδών  εις  νέο 178.476,43        4.143,96            

ΙΙ. Ενσώματες  ακινητοποιήσεις Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως  εις  νέο -                     -                     
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 623.888,63 -       628.032,59 -       

Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.412,20 -       623.888,63 -       
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 2.593,10 121,05 2.472,05 2.593,10 17,33 2.575,77 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 17.948,14          160.528,29 -       
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξ 1.733,87 202,29 1.531,58 1.733,87 28,90 1.704,97
5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 31.136,42 7.573,89 23.562,53 8.760,48 6.541,26 2.219,22 1.  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού -                     -                     
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -                     -                     

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 35.463,39 7.897,23 27.566,16 13.087,45 6.587,49 6.499,96

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 305,00            305,00           305,00               305,00             Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
305,00            305,00           305,00               305,00               Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 133.545,66        133.545,66        
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) 27.871,16 6.804,96 133.545,66        133.545,66        

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Προμηθευτές 59.234,97          119.134,24        

3. Τράπεζες Λ/Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
1. Πελάτες 327.365,27 327.365,27 4. Προκαταβολές για πώληση

Μείον : Προβλέψεις 327.365,27 0,00 327.365,27 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 15.009,21          12.735,96          
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.159,41            17.142,67          

11. Χρεώστες διάφοροι 94.757,50 106.370,05 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
Σύνολο Απαιτήσεων 94.757,50 106.370,05 επόμενη χρήση

ΙV. Διαθέσιμα 11. Πιστωτές Διάφοροι 2.284,51            17.532,42          
1. Ταμείο 8,00 137,85 77.688,10          166.545,29        
3. Καταθέσεις Όψεως 105.832,90 2.235,51

105.840,90 2.373,36 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 211.233,76        300.090,95        
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 200.598,40 108.743,41

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Εσοδα χρησεως εισπρακτεα 0,00 21.239,40

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εσοδα επομενων χρησεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.342,61            1.577,56            

2.342,61            1.577,56            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 231.524,51 141.140,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 231.524,51        141.140,22        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020)    Α.Φ.Μ  997851390

Ποσά κλειόμενης Χρήσης  2020 Ποσά κλειόμενης Χρήσης  2019

ΑΔΑ: 6ΓΦΩΟΕΖΩ-40Ψ



Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά Ποσά 
   1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 380.964,87    424.902,27      Κλειόμενης Προηγουμένης

Χρήσεως Χρήσεως 
2019 2018

Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα) χρήσεως 183.174,42        13.919,37          
   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 147.803,15    370.706,69      Yπολοιπο Ζημιών προηγ Χρήσεων 623.888,63 -       628.032,59 -       
   Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 233.161,72    54.195,58        ΣΥΝΟΛΟ 440.714,21 -       614.113,22 -       
   Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 18.050,96      38.687,19        Μείον: Φόρος εισοδήματος χρήσης 4.697,99            9.775,41            
   Σύνολο 251.212,68    92.882,77        Σύνολο 445.412,20 -       623.888,63 -       
   Μείον:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 52.909,90      92.676,67        Ζημιές εις νέο 445.412,20 -       623.888,63 -       
                3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 15.941,21      

 4. Χρηματοοικονομικά έξοδα
   Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως 182.361,57    206,10             
   Πλέον:   1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.524,97        2.043,67          
   Μείον:   2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων
   Μείον:   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 116,10           110,76             
   Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 183.770,44    2.139,01          
   ΠΛΕΟΝ ( ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα -                   0,71                   
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων -                   -                   15.000,00          15.000,71     
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 186,76            22,87                 
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 409,26            3.197,48            
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 596,02            596,02 -          3.220,35       11.780,36        
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 183.174,42    13.919,37        

  Μείον:     Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
                 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος -                 -                   
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 183.174,42    13.919,37        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECCONICATIONS

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113- 27131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΦΜ:095338900 Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΕ240677 Α.Τ. 1037166 ΚΑΤ . ΑΔΕΙΑΣ  Α' ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ   0099608

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

                          Ποσά κλειόμενης Χρήσης  2020                          Ποσά Προηγούμενης Χρήσης  2019

                     ΠΥΡΓΟΣ _/_/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Π.» 

ΑΦΜ: 997851390 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,  όπως ισχύει, 

με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) 
 

 

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που 

έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 

 
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικο-

νομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της 

πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. 

 

Δεν έγινε. 

 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανί-

σεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».  

  

Δεν έγινε. 

 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με πε-

ρισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

   

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική α-

ρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

   

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς 

αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

   

Δεν έγινε 

 

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοει-

δή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. 

 

Δεν χρειάστηκε να γίνουν 
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§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων 
 

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των 

αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιο-

κατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προ-

σαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το 

νόμο αποσβέσεις. 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής κατα-

θέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέ-

χουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε : 

-   Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής 

τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.  

-   Για τις μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία 

τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από 

Ορκωτό Ελεγκτή.  

Δεν υπάρχουν. 

(4) Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) αποτιμήθηκαν στην κατ' εί-

δος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή 

λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο 

ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή. 

Δεν υπάρχουν. 

(5) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο αποτι-

μήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις. 

Δεν υπάρχουν. 

 (6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτι-

μήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της 

χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην 

εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφό-

σον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν 

καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που 

έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και 

τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυ-

νατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες α-

ξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 
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Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  

 

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει 

στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις με-

θόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η 

λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 

κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, 

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πε-

ποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε €  περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο 

νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 

Δεν υφίστανται τέτοια ποσά. 
 

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμο-

γή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 
 

Δεν έγινε 

 

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγω-

γής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών 
 

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων 

και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, 

αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως 

του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απο-

σβέσεως). 

  

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη  

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

Δεν έγιναν. 
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(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

   

Δεν σχηματίστηκαν  

 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 

Δεν υπάρχουν. 

 

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που 

προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος 

της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοι-

χείων. 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και 

αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-

χειρήσεως (GOODWILL)». 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  

 

§ 4.  Συμμετοχές 

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο 

από 10% . 
 

Δεν υπάρχουν συμμετοχές. 

 
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευ-

θυνόμενος εταίρος.   
 

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.  
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμ-

βάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

§ 5.  Αποθέματα 

 
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσε-

ως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λό-

γοι στους οποίους οφείλονται. 

 

Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή.  

 

§ 6.  Κεφάλαιο 
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(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες  μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή αφού δεν υπάρχουν μετοχές.   

Το κεφάλαιο της επιχείρησης εμφανίζεται παρακάτω: 
 

 Συνολική Αξία 
Κεφάλαιο    463.360,34 
Οφειλόμενο κεφάλαιο 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 463.360,34 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές. 

 

γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. 

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση. 

  

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός 

Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που 

είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των 

προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού. 

 

Δεν υπάρχουν. 
 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται 

στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομι-

κές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακα-

νονισμών) της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι 

προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι 

απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί  

 

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συ-

νήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη), μαζί με τα ποσά των συναλ-

λαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφορια-

κά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρεί-

ας. 
 

Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή.  
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(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχο-

μένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμ-

φανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
  

H επιχείρηση δεν έχει ελεγχθεί από την σύσταση της (16/06/2011), οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικο-

ποιηθούν. Στις οικονομικές καταστάσεις δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για το ποσό αυτό. 

 

 (ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 

Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών  . 

 

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην 

εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφό-

σον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν 

καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που 

έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και 

τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυ-

νατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες α-

ξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  

 

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει 

στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις με-

θόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 

43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιού-

νται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 

κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξί-

ας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοι-

χείων θα ανακτηθεί.»   

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση. 

 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
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- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα». 
 

 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : 
ΕΕΤΑΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙ-

ΤΙ 
 € 0.00 

 ΣΥΝΟΛΟ   0.00 

Έσοδα επόμενων χρήσεων: 

 
Έσοδα επόμενων χρήσεων ομά-

δας  75 
 € 0.00 

 ΣΥΝΟΛΟ   0.00 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα: 
Δεδουλευμένά  έξοδα χρήσης 

(Αποζημίωση μελών ΔΣ)  ομά-

δας 61 

 € 330,28 

Δεδουλευμένά  έξοδα χρήσης 

(ΔΕΗ,ΟΤΕ,…)ομάδας 62 
 € 2.012,33 

 ΣΥΝΟΛΟ   2.342,61 

 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υπο-

χρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.  

 

Δεν υπάρχουν. 
 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 

 

Δεν υπάρχουν. 

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών 

οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 

Αμοιβές ΔΣ ποσού  € 10.403,05 (έξοδα μετακίνησης προέδρου ΔΣ) 
 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε α-

ποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν 
 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες  προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοι-

κητικών συμβουλίων και διαχειριστές) 

 

Δεν υπάρχουν  

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
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αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’). 
 

Επιχορηγήσεις έργων € 380.964,87 
 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσω-

πικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό 

(υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο 

«εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 

 

 
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα                   8 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :   

- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό   άτομα 8 

 (3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :   

Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού : 

Μισθοί                           €.  8.072,29 
 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των 

λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά 

των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της 

διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 

81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  
   

810021       Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ΦΜΥ 186,72 0,00 

810099       Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα    0,04 0,00 

    186,76 0,00 

 

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα 

από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». 

 
820007     Χρεωστικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών  0,00 0,00 

820017      Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 409,26  

840000 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις αποζ.προσωπικού  0,00 

    409,26 0,00 

 

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το 

οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο: 

- Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, 

- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, 

- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες». 
 

Για  την κλειόμενη χρήση, για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, θα 

χρεωθεί ποσό € 2.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Δεν χρεώθηκαν από την Ελεγκτική εταιρεία αμοιβές για λοιπές εργασίες.  

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή 

της αρχής της πιστής εικόνας 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή 

που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρ-

μογή της αρχής της πιστής εικόνας.   
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Στην κλειόμενη χρήση η Κοινωφελής  Επιχείρηση εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες: 

α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € 445.412,20. 

β) Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των € 17.948,14. 

γ) Η Κοινωφελής Επιχείρηση δεν έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Γενικά όμως αντιμετωπίζει 

πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι ταμειακά εξαρτάται αποκλειστικά από χρηματοδοτήσεις από τον 

Δήμο Πύργου και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Καλείται να υλοποιήσει δράσεις (δημιουργήσει υπο-

χρεώσεις) ενώ εκ του νόμου απαγορεύεται η άσκηση δραστηριοτήτων που επιφέρει κέρδος. 

δ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ανέρχεται σε € 

77.688,10, έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 200.598,40.  

 

Παρόλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά ότι επειδή η  επιχείρηση προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες σε τομείς που 

συνδέονται άμεσα με την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και εκτελεί δράσεις που αποτελούν  ανα-

πόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής που έχει αναπτύξει ο Δήμος Πύργου, θα εξασφαλίσει επαρκή 

χρηματοδότηση από τον Δήμο Πύργου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης, στο άμεσο μέλλον.  

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 262 ν. 3463/2006 η λύση της επιχείρησης δεν συνδέεται με κριτήρια χρη-

ματοοικονομικής επίδοσης  αλλά με την ύπαρξη η μη ενεργών κοινωνικών δράσεων για χρονικό διάστημα 

άνω των δύο ετών.   

Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότη-

τας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης  και ως εκ τούτου δεν περιλαμ-

βάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότη-

τας της Κοινωφελούς Επιχείρησης και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών 

στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις. 
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ΠΥΡΓΟΣ _  /_/   2022 
 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 
Ο Αντιπρόεδρος  

Του Δ.Σ. 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΦΥΡΗΣ 
 ΣΤΑΜΟΣ  

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΤ . ΑΔΕΙΑΣ  Α' ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ   0099608 
 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 240677 Α.Τ. 1037166 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & 
TELECCONICATIONS 

  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113- 27131 ΠΥΡΓΟΣ Η-
ΛΕΙΑΣ ΑΦΜ:095338900 

  
Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820 
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Μεταβολές παγίων χρήσης 2020 
 

 Περιγραφή 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕ-
ΩΣ 31/12/2019 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 

31/12/2020 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 31/12/2019 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ-
ΣΒΕΣΕΩΝ 
31/12/2020 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ  
ΑΞΙΑ 

 

10 Γήπεδα-Οικόπεδα 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Κτιρια – εγκατ. κτιρίων - 

Τεχνικά έργα 
2.593,10 0 2.593,10 17,33 103,72 121,05 2.472,05 

12 
Μηχανήματα-τεχνικες 

εγκαταστάσεις -λοιπός 
μηχ/κος εξοπλισμός 

1.733,87 0 1.733,87 28,9 173,39 202,29 1.531,58 

14 
Έπιπλα και λοιπός εξο-

πλ. 
8.760,48 22.375,94 31.136,42 6.541,26 1.032,63 7573,89 23.562,53 

16 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕ-

ΣΕΩΣ 

16.498,00 561,00 17.059,00 12.145,55 1.858,50 14.004,05 3.054,95 

 Σύνολο 29.585,45 22.936,94 52.522,39 18.733,04 3.168,24 21.901,28 30.621,11 
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