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ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ 

«ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ – ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ. ΝΡΑ»  

ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΡΖΠΗΑ ΡΑΘΡΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ  

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΑ ΞΔΞΟΑΓΚΔΛΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΔΩΠ 2016 

 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

 θνπφο ηεο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΕΗΝΙΑ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ ελ ζπληνκία, φπσο απηφο δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη θπξίσο ε Σερληθή, Επηζηεκνληθή θαη Μειεηεηηθή Τπνζηήξημε 

ησλ  ΟΣΑ ηεο Μεζζελίαο, θαζψο θαη ησλ  κεηφρσλ ηεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Ννκνχ Μεζζελίαο. Επίζεο ε  Τινπνίεζε, Παξαθνινχζεζε θαη Δηαρείξηζε 

Επξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Πξσηνβνπιηψλ, ε πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνχ θ.η.ι. 

Πηελ θαηεύζπλζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζθνπνύ ηεο ε Αλαπηπμηαθή Κεζζελίαο 

- Αλαπηπμηαθή ΑΔ ΝΡΑ θαηά ην έηνο 2016 δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηα 

παξαθάηω:  

 

 

 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΚΔΠΑ ΠΡΖΛ ΞΝ ΔΜΔΡΑΠΖ 

ΣΟΖΠΖ 

 

Η Εηαηξεία αμηνπνηψληαο εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο είηε κέζσ Επηρεηξεζηαθψλ/ 

Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ Τπνπξγείσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ήηαλ θνξέαο 

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

παξαθάησ: 
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A) ΠΚΒΑΠΔΗΠ/ΔΟΓΑ ζην πιαίζην ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΞΝΟΓΔΗΩΛ ή ΑΙΙΩΛ ΦΝΟΔΩΛ  

 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ 

ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΑΑ 2007-2013 – ΑΜΝΛΑΠ 4: ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ LEADER 

 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί ε πινπνίεζε ησλ ζπλερηδφκελσλ 

πξάμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER 2007-2013  (πνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκωλ) ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζην κέηξν 19 

Απφ 01/01/2016  πινπνηνχληαη  σο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο  36 έξγα κε ζπλνιηθή 

Δεκφζηα Δαπάλε 1.726.000,00€.  H πξνζεζκία πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ 

(Ιδησηηθψλ & Δεκφζησλ) κεηά θαη ηελ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, 

ιήγεη ζηηο 29/09/2017.  

 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ 

ΡΟΝΦΗΚΩΛ –ΑΜΝΛΑΠ 3 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 3: «Ξνηόηεηα Εωήο ζηηο Αγξνηηθέο Ξεξηνρέο θαη 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο» (πξψελ ΟΠΑΑΥ – Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ) ε εηαηξεία καο έρεη αλαιάβεη ηελ 

ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηεο 

Μεζζελίαο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ έσο θαη ζήκεξα. 

H πεξίνδνο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ (Ιδησηηθψλ & Δεκφζησλ) νινθιεξψλεηαη  

ζηηο 29/09/2017.  

 

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

 (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ-ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ)  

 

Η Αλαπηπμηαθή Μεζζελίαο-Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Εηαηξεία ΟΣΑ ζηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νινθιήξσζε ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ Πξνγξακκαηηθψλ 

πκβάζεσλ ή πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή θαη ηελ πινπνίεζε λέσλ. 
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 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ 

 

1.  Πξνγξακκαηηθή χκβαζε «Δξγαζηώλ Θαζαξηζκνύ Ρκεκάηωλ Δζληθνύ θαη 

Βαζηθνύ Δπαξρηαθνύ Νδηθνύ Γηθηύνπ Ξ.Δ. ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ» κε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο εθηφο απφ ηελ εηαηξεία καο ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ πξνυπνινγηζκνχ 

100.000,00 € θαη πεξίνδν πινπνίεζεο απφ 18/05/2016 έσο 31/10/2016. 

 

2.Πξνγξακκαηηθή χκβαζε «Θαζαξηζκνί Νδηθνύ Γηθηύνπ Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Κεζζελίαο από Θνπή Γέληξωλ» κε ζπκβαιιφκελν κέξνο εθηφο απφ 

ηελ εηαηξεία καο ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € θαη 

πεξίνδν πινπνίεζεο απφ 18/05/2016 έωο 30/09/2016. 

 

3. Πξνγξακκαηηθή χκβαζε «Ζιεθηξνδόηεζε κεγάιωλ ζθαθώλ ζην ιηκάλη 

ηεο Θαιακάηαο» κε ζπκβαιιφκελα κέξε εθηφο ηεο εηαηξείαο ην Δήκν Καιακάηαο 

θαη ην Δεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν, πξνυπνινγηζκνχ 11.500,00€ ζπκπ. ΦΠΑ θαη 

πεξίνδν πινπνίεζεο απφ 08-12-2016 έσο 08-03-2017. 

 

4. Πξνγξακκαηηθή χκβαζε  κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Μάλεο γηα 

ηελ «ινπνίεζε εξγαζηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ ωξίκαλζε έξγωλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Κάλεο πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ 

θαηνίθωλ θαη ηωλ επηζθεπηώλ ηνπ Γήκνπ»,  πξνυπνινγηζκνχ 133.000,00€(ε 

νπνία ζπλερίδεηαη).   

 

 

 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ -ΙΝΞΝΗΖΠΖ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ/ΔΟΓΩΛ/ΠΚΒΑΠΔΩΛ 

 ΓΗΑ ΡΝ 2017 

 
 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ - 
Κέηξν 19 «Πηήξημε γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζω ηνπ Leader (ΡΑΞΡνΘ) 
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ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 & ηεο Ξξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο 
θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο» ηνπ ΔΞΑιΘ 2014-2020 
 

 

H εηαηξεία καο ζηα πιαίζηα ηεο ππ΄ αξηζκ πξνζθι. 1435/14-06-2016 ππέβαιε 

πξφηαζε κε ηίηιν «Κεζζελία 2020» ζηηο 16/09/2016 κε ζπλνιηθή Δεκφζηα 

Δαπάλε πνζνχ 16.000.000,00 επξώ. 

Η πξφηαζε εγθξίζεθε κε ζπλνιηθή Δεκφζηα δαπάλε 8.550.00,00€ ζε φιν ηνλ Ννκφ 

Μεζζελίαο πιελ ηνπ ηνπηθνχ Δηακεξίζκαηνο Καιακάηαο ην νπνίν δελ πινπνηείηαη 

πξφγξακκα. 

Απηή ηελ πεξίνδν χζηεξα απφ ηερληθέο ζπζθέςεηο νινθιεξψλεηαη ε αλακφξθσζε 

ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηφζν σο πξνο ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη 

σο πξνο ηηο δξάζεηο.  

 

 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 
Σνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
ΜΕΗΝΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΣΑ  γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ 
ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε απφ 
01/01/16 ωο 31/12/16. 
 
 
 
Κχξηνη Μέηνρνη,  
 
Σύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 ηνπ Ι.Μ. 2190/1920 όπσο απηό ηζρύεη, 

ππνβάινπκε ζπλεκκέλσο ζηε Σπλέιεπζή ζαο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2016 κε ηηο παξαηεξήζεηο καο πάλσ ζε 

απηέο θαη παξαθαινύκε λα ηηο εγθξίλεηε. 

 

α. Εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 

Ο ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο αλήιζε ζε επξώ 137.971,03 €, 

έλαληη 648.698,25 € ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Ο θύθινο εξγαζηώλ δελ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθόο, θαη απηό ζπλδέεηαη κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη 

ζην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία ζηεξήζεθε ησλ εζόδσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

πξνγξάκκαηνο LEADER ην νπνίν έιεμε ηελ 31/12/2015 θαη ηελ κε ζύλαςε 

πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θαηαπνιέκεζε 
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θσλσπνεηδώλ πνπ ε δηαρείξηζε ηνπο γίλεηαη θεληξηθά από ηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλήζζνπ.  

β. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο 

Η νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκθαληδόκελε εηθόλα ηνπ 

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

αγνξάο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

γ. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Τα κηθηά ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ θέξδε ζε επξώ 381,41 € έλαληη θεξδώλ 3.276,34 € 

ηνπ έηνπο 2015 ήηνη κεηαβνιή (κείσζε) θαηά 88,41% .Λε ηελ πξνζζήθε ησλ 

εμόδσλ ιεηηνπξγίαο  θαη ρξεσζηηθώλ ηόθσλ, ηελ πξνζζήθε ησλ έθηαθησλ θαη αλόξγαλσλ 

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

θαζώο θαη ηελ πξνζζήθε ησλ εζόδσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη ηελ αθαίξεζε 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ , δεκηνπξγήζεθαλ δεκίεο ρξήζεσο  ύςνπο 72.441,68 €  € 

έλαληη θεξδώλ ην 2015    9.678,00 ήηνη κεηαβνιή (κείσζε )θαηά   - 821,20 % . 

 

δ. Αθνινπζνύκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Θζνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο ρξήζεο όπσο θαη ηνλ ζπλνδεύνληα 

απηόλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εθαξκόζηεθαλ νη αθόινπζεο βαζηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο : 

 

δ1. Απνηίκεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη απνζβέζεηο απηώλ 

Τα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ αμία θηήζεο 

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

δηαηάμεσλ ηνπ Μ.4172/2013 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Μ.4110/2013 θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.4308/2014 θαη 

αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 42.483,74 €. 

 

 

 

 

δ2. Ιόζηνο Πσιεζέλησλ 

Τν θόζηνο ησλ πσιεζέλησλ ππνινγίζζεθε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

πεξηιακβάλεη ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ  όπσο θαη όιεο ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο. Επίζεο πεξηιακβάλεη ην κέξνο ησλ απνζβέζεσλ ησλ παξαγσγηθώλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ αλαινγνύλ θαη ππνινγίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο όπσο απηέο κλεκνλεύνληαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν. 
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3. Aλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ  

Τα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ είλαη δηαθσηηζηηθά ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηώλ ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε. 

 

Η δηακόξθσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο έρεη σο εμήο: 

 Ιύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο)                                   137.971,03 

 Mείνλ            Ιόζηνο πσιήζεσλ                                   137.589,62 

 Ληθηά απνηειέζκαηα εθκ/ζεσο (θέξδε)                                  381,41 

 Πιένλ      Άιιά έζνδα εθκ/ζεσο                                     113.104,95 

 ύλνιν                                                                           113.486,36 

Λείνλ  

1. Έμνδα Δηνηθεηηθήο Κεηηνπξγίαο                                84.828,03 

2. Έμνδα Κεηηνπξγίαο Δηαζέζεσο                                 137.925,45  

3. Έμνδα εξεπλώλ θαη Αλάπηπμεο                                   748,20 

4. Κνηπά έμνδα θ δεκίεο                                              7.555.63 

Λεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο εθκ/ζεσο)                    -117.570,95 

 

Πιένλ ( ή κείνλ ) 

1. Έζνδα ζπκκεηνρώλ                                                      0,00 

2. Έζνδα ρξενγξάθσλ                                                      0,00 

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

4. Πηζησηηθνί Τόθνη θαη ζπλαθή έζνδα                                94,78 

    Λείνλ 

1. Δηαθνξέο απνηίκεζεο                                                     0,00 

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

3. Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα                               179,43 

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο εθκεηηαιεύζεσο)         (117,655,60) 

Πιένλ ( ή Λείνλ ) Έθηαθηα απνηειέζκαηα 

1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα                                    45.213,92 

2. Έθηαθηα θέξδε                                                            0,00 

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ                                      0,00 

4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ                   0,00 

              Μείον 

1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα                                                0.00 

2. Έθηαθηα δεκίεο                                                                 0,00 

3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ                                           0,00 

4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο   
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5. Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (Ζεκίεο)                      (72.441,68) 

Σύλνιν απνζβέζεσλ                                             42.483,74 

Λείνλ Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηη.θόζηνο   42.483,74  

ΙΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΚΕΛΑΣΑ (ΖΗΛΘΕ )ΧΡΗΕΩ                   (72.441,68)     

     

                                            Καλαμάτα 08/06/2017 

 
       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.            Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                     ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ. 

 

 

        ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΤΡΑΚΗ               ΘΔΟΥΑΡΗ ΡΔΚΚΑ  

    


