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Βεβαιώνεται ότι οι  συνηµµένες  Ετήσιες  Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 

2016, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό  Συµβούλιο  της  εταιρίας  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  την 13 Ιουλίου 2017, προκειµένου να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ και 

στοχεύουν στο να παράσχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της  οικονοµικής  θέσης και 

των  αποτελεσµάτων της Εταιρίας, σύµφωνα  µε τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.

4308/2014.  

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού 
Συµβουλίου 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ Β. 
ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  (Ν. 4308/2014) 
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        Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 
Δεκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής 
θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.   

Ευθύνη του Ελεγκτή  

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  Διενεργήσαµε τον 
έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί 
στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
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εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.  

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:   

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 µέχρι και 2016.  Ως εκ τούτου τα 
φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.  Η 
εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων  που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο 
και δεν έχει σχηµατίσει σχετική  πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη 
υποχρέωση.  Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη 
διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.   

Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται 
στην παράγραφο “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 
την 31η Δεκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.   

Θέµα Έµφασης  

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση τέσσερα (4) του προσαρτήµατος, 
όπου περιγράφεται το θέµα «Λοιπές πληροφορίες».  Στη γνώµη µας δεν 
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.  Εφιστούµε την προσοχή 
σας στο εξής:  Με την υπ’ αριθµ 31 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 
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εταιρείας Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε. την 19/3/2015 και την υπ’ αριθµ. 96/2015 απόφαση 
του Δηµοτικού Συµβουλίου Αλίµου, αποφασίστηκε να διενεργηθεί διαχειριστικός 
έλεγχος για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014.  Ο έλεγχος αυτός 
ολοκληρώθηκε.   

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της 
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, 
σηµειώνουµε ότι:  

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του 
Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.   

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου 

ΑΘΗΝΑ , 13η  Ιουλίου 2017 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.:14331 

ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 
Αντήνορος 16-18, Αθήνα, 11634 

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 164 

!  
Μέλος της Russell Bedford International 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

31.12.2016 31.12.2015
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα Πάγια
Ακίνητα 680,49 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισµός 53.880,35 31.306,70
Λοιπός εξοπλισµός 1.590,22 3.190,04

Σύνολο 56.151,06 34.496,74 

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά Άυλα 4.943,34 7.415,01
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως έως 31.12.2014 
µέχρι και την πλήρη απόσβεσή τους 933,93 1.400,90

Σύνολο 5.877,27 8.815,91 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενοι φόροι

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 62.028,33 43.312,65 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Σύνολο 0,00 0,00 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 83.490,47 101.330,73
Δουλευµένα έσοδα περιόδου 10.425,00 10.425,00
Λοιπές απαιτήσεις 123.222,48 147.022,88
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 437.806,26 325.887,63

Σύνολο 654.944,21 584.666,24 

Σύνολο κυκλοφορούντων 654.944,21 584.666,24 

Σύνολο Ενεργητικού 716.972,54 627.978,89 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) Αρ. ΓΕΜΗ 128036899000    ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70418/01/ΝΤ/Β/10/225 (ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ)

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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Αρ. ΓΕΜΗ 128036899000    ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70418/01/ΝΤ/Β/10/225 
Ετήσιες  Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

της   περιόδου 1  Ιανουαρίου  – Δεκεµβρίου 2016 
ποσά  σε   € 

 

31.12.2016 31.12.2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση

Κεφάλαιο 84.716,70 84.716,70
Σύνολο 84.716,70 84.716,70 

Διαφορές Εύλογης αξίας
Σύνολο 0,00 0,00 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 22.477,25 18.939,41
Αποτελέσµατα εις νέο 525.580,41 430.605,78

Σύνολο 548.057,66 449.545,19 

Συναλλαγµατικές διαφορές

Σύνολο καθαρής θέσης 632.774,36 534.261,89 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 4.409,65 2.382,80

Σύνολο 4.409,65 2.382,80 

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.000,00 10.000,00
Αναβαλλόµενοι φόροι

Σύνολο 10.000,00 10.000,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος 52.577,63 63.091,95
Λοιποί φόροι τέλη 8.846,41 9.113,82
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 3.052,20 3.052,20
Λοιπές υποχρεώσεις 5.312,29 6.076,23
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 0,00
Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 69.788,53 81.334,20 
Σύνολο υποχρεώσεων 79.788,53 91.334,20 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 716.972,54 627.978,89 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αρ. ΓΕΜΗ 128036899000    ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70418/01/ΝΤ/Β/10/225 
Ετήσιες  Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

της   περιόδου 1  Ιανουαρίου  – Δεκεµβρίου 2016 
ποσά  σε   € 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

O  

1/1/2016-
31/12/2016

1/1/2015-
31/12/2015

Κύκλος εργασιών 350.749,21 323.110,12 
Κόστος πωλήσεων 10.302,82 7.166,55 
Μικτό Αποτέλεσµα 340.446,39 315.943,57 

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 
Μικτό Αποτέλεσµα 340.446,39 315.943,57 
Έξοδα διοίκησης (-28.281,81) (-28.293,08) 
Έξοδα  διαθέσεως (-160.130,79) (-157.279,85) 
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

Λοιπά Έξοδα και ζηµίες (-1.915,92) (-3.046,24) 
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (Καθαρό ποσό) (-14.526,85) (-15.705,50) 
Κέρδη & Ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 
Κέρδη & Ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 0,00 
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρείας

Λοιπά έσοδα και κέρδη 76,10 7.200,00 
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 135.667,12 118.818,90 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5.661,16 2.605,86 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (-967,90) (-549,71) 

Αποτελέσµατα  προ φόρων 140.360,38 120.875,05 
Φόροι εισοδήµατος (-41.847,91) (-31.118,19) 
Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 98.512,47 89.756,86 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σελίδα !  από !10 19



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Ετήσιες  Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

της   περιόδου 1  Ιανουαρίου  – Δεκεµβρίου 2016 
ποσά  σε   € 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1. Γενικές πληροφορίες 

Την 21.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων εταιρειών µε αριθµό µητρώου 

70418/01ΝΤ/Β/10/225 η Ανώνυµη εταιρεία µε επωνυµία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΔΗΠΑΛ 

ΑΕ», καθώς επίσης και η 15414/10 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών µε την οποία δόθηκε 

άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της µε την 1904-26.11.2010 

συµβολαιογραφική πράξη της συµβολαιογράφου ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΔΟΥΔΩΝΗ. 

Αντικείµενο εργασιών 

Σκοποί της δηµοτικής ανώνυµης εταιρείας είναι : 

α) η εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήµου Αλίµου και πιο συγκεκριµένα 
µισθώσεις ακινήτων –κινητών καντίνων-διαφηµίσεις – διαχείριση και λειτουργία 
πάρκινγκ. 
  
β) Η παραγωγή και η εµπορία παραγόµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας ( ΑΠΕ) σε ακίνητα του Δήµου. 
  
γ) Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η παροχή υπηρεσιών για την δηµιουργία, εκµετάλλευση 
και αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου, µαρίνων, αλιευτικών κέντρων σε χώρους 
που είτε ανήκουν στο Δήµο Αλίµου είτε του έχουν παραχωρηθεί για εκµετάλλευση. 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και 
ενέργεια αναγκαία ή χρήσιµη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της 
Συµβουλίου. 

δ) Η πραγµατοποίηση υποδοµών εξωραϊσµού και αναπλάσεως, η προµήθεια αγαθών, 
εξοπλισµού, υπηρεσιών και έργων, που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη 
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, στην βέλτιστη εκµετάλλευση των 
κοινόχρηστων χώρων και των ακινήτων του Δήµου Αλίµου, στη δηµιουργία αισθητικού 
αποτελέσµατος ικανού να προσελκύσει τους κατά περίπτωση ενδιαφερόµενους χρήστες 
των παρεχόµενων υπηρεσιών.                                        

ε) Η προώθηση, στήριξη, συµµετοχή, εκµετάλλευση, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραµµάτων και έργων ανάπτυξης πολιτισµού, µε σκοπό την 
εκµετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του Δήµου. Ενδεικτικά αναφέρονται: η 
διοργάνωση και η προώθηση προγραµµάτων και δράσεων που σχετίζονται µε τις 
τέχνες, τη µουσική, το θέατρο, τον κινηµατογράφο, τον χορό, η διαχείριση και 
εκµετάλλευση δηµοτικών κινηµατογράφων, θεάτρων, εκθετηρίων κέντρων, ωδείου και 
πνευµατικών κέντρων, η εκµίσθωση αυτών, η παραχώρηση της άδειας λειτουργίας 
αυτών, οι χορηγίες και οι δωρεές, που σχετίζονται µε τις ανωτέρω πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  

στ) Η ανάπτυξη εµπορικών, συµβουλευτικών και συναφών δραστηριοτήτων, σχετικών 
µε την ανακύκλωση εµπορεύσιµων απορριµµάτων και ογκωδών υλικών, την 
περιβαλλοντική αγωγή, την ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, τη 
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χωροθέτηση, τη συντήρηση εξοπλισµού κλ.π., σε χώρους ελεγχόµενης ή µη 
στάθµευσης, το σχεδιασµό και υλοποίηση έργων αστικών αναπλάσεων και 
αναζωογονήσεων, µε στόχο την αύξηση και αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων 
χώρων του Δήµου, την εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµοτικά κτίρια κ.ά., την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης, διαχείρισης, λειτουργίας (facilities management), φύλαξης, 
ασφάλειας των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (αθλητικών και πολιτιστικών 
χώρων κ.λπ.), µε σκοπό την επίτευξη αποδοτικής και αποτελεσµατικής χρήσης αυτών.       

ζ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση χώρων αναψυχής εντός των κοινοχρήστων 
χώρων του Δήµου Αλίµου. 

η) Η παραγωγή και η διαχείριση εσόδων από κάθε είδους διαφήµιση εντός του Δήµου 
Αλίµου.  

θ) Η διαχείριση των παραλιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήµου και ειδικότερα η 
οργάνωση και εκµετάλλευση των παραλιών του Δήµου (υπηρεσία εκµίσθωσης 
ξαπλώστρων, οµπρελών, θαλασσίων µέσων αναψυχής κ.α.). 

ι) Η εκµετάλλευση τροχήλατων αναψυκτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών στις 
παραλίες του Δήµου Αλίµου. 

ια) Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως η εκµετάλλευση σκαφών 
αναψυχής, δηµιουργία και εκµετάλλευση χερσαίου χώρου φύλαξης και συντήρησης 
σκαφών κ.λπ. 

ιβ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση µουσείων εντός του Δήµου Αλίµου.  

ιγ) Ο σχεδιασµός προτύπων, προδιαγραφών και µεθοδολογιών για την προβολή του 
Δήµου, µε στόχο την αξιοποίηση της περιουσίας του. 

ιδ) Η συµµετοχή σε προγράµµατα αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήµου, 
που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές. 

ιστ) Η ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση, διοίκηση και 
εκµετάλλευση φυσικών πόρων και των εγκαταστάσεών τους στην ακίνητη 
περιουσία του Δήµου. 

ιζ) Η δηµιουργία συνεργασιών για την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, την 
τόνωση της τοπικής οικονοµίας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
µέσω του ευρύτερου νοµικού πλαισίου, που ισχύει για τις Συµπράξεις Δηµοσίου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), στα πλαίσια  της υλοποίησης των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

ιη) Η σύµπραξη στην ίδρυση επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς 
ως άνω σκοπούς, η συνεργασία και η συµµετοχή σε οµοειδείς ή συναφείς ηµεδαπές ή 
αλλοδαπές επιχειρήσεις, ή φορείς, που δραστηριοποιούνται µε όµοιο, ή παρεµφερές 
αντικείµενο (π.χ. Εµπορικούς τοπικούς συλλόγους, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές Συµπράξεις, κ.λπ.). 

ιθ) Η ανάπτυξη δικτύου διακρατικών συνεργασιών για την προώθηση των στόχων της 
εταιρείας   και την κάλυψη των αναγκών των προγραµµάτων   που υλοποιούνται από 
αυτήν. 

κ) Η συµµετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής εµπειριών τόσο µε την τοπική αυτοδιοίκηση, 

τους τοπικούς φορείς και τις αναπτυξιακές εταιρείες, όσο και σε συνεργασία µε 

αντίστοιχους φορείς της χώρας και ευρύτερα της Ευρώπης. 
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Έδρα της εταιρείας: 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αλίµου επί της οδού Αυξεντίου αρ.12 και 

Αριστοτέλους αρ.25. 

Διάρκεια: 

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. του 
παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε 20 έτη.   
2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντοµευτεί µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας που λαµβάνεται µε την καταστατική 

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν 2190/1920. 

Περιγραφή της Επιχείρησης 

Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο την 13 

Ιουλίου  2017 και  έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό 
Συµβούλιο        :  

Ανδρέας Κονδύλης Πρόεδρος, Νικόλαος Νίκας  
Διευθύνων Σύµβουλος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ και µέλη 
Χαράλαµπος Μηλιώνης, Δηµήτριος Κατσάλας, Βασιλική 
Καψάλη, Μιχάλης Φαλκωνάκης, Αθανάσιος Ορφανός, 
Ευστράτιος Αστεριάδης, Ευφροσύνη Ζαχαριά, 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Στέφανος Μπαταγιάννης, 
Ιωάννης Μπάκας, Ιωάννης Πέτσας.

Έ δ ρ α Ε τ α ι ρ ε ί α ς                    
:

Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου 12, Άλιµος 17455

ΑΡ.Μ.Α.Ε.                              

: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ                   

:        

70418/01/ΝΤ/Β/10/2254  
 128036899000  

Ελεγκτική Εταιρεία             

:

ACTION  AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.  ΑΜ ΣΟΕΛ 164 

ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 16 - 18, ΤΚ 116 34 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΘΗΝΑ,   Ελλάδα
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(ΕΛΠ)   Ν.4308/2014, και η εταιρεία λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας.  

Η εταιρία κατατάσσεται ως πολύ µικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και δεν 

έγινε χρήση των απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 σύµφωνα µε τον 

παρόντα νόµο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

2. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2016  αφορούν την εταιρική χρήση 

1.1-31.12.2016  και έχουν συνταχθεί σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

(ΕΛΠ) Ν.4308/2014 και είναι οι δεύτερες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες 

συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο και καλύπτονται από το άρθρο 37 «Πρώτη 

Εφαρµογή» του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε ηµεροµηνία µετάβασης 

την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Η εταιρία κατατάσσεται ως πολύ µικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και δεν 

έγινε χρήση των απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 

(Ε.Λ.Π) περί των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2015 

και 2014. 

Οι προαναφερόµενες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  αναφέρονται στην παράγραφο 

5 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ Π), και είναι οι εξής:  

1) Η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός),  

2) Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων, 

3) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις), σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 30. 

Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε 

τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάρτιση των 

Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη 

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων 
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και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων καθώς 

και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις/

περιόδους.  

Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2016, περιλαµβάνουν 
συγκριτική πληροφόρηση, η οποία είναι: 

❖ Για την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµό) ή 31.12.2015 

(1.1.-31.12.2015) 

❖ Για την Κατάσταση Αποτελεσµάτων η 31.12.2015 (1.1.-31.12.2015) 

2.2 Πρώτη εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έτσι όπως αυτά 
προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 4308/2014 

  

Ηµεροµηνία  µετάβασης  της Εταιρίας  στα  Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα ν 

4308/2014   αποτελεί  η  1η Ιανουαρίου 2014.  Οι  τελευταίες οικονοµικές  καταστάσεις  

σύµφωνα  µε  τα  Παλιά Ελληνικά  πρότυπα (Κ.Ν. 2190/1920)  συντάχθηκαν  και 

δηµοσιεύθηκαν για την περίοδο από την  1η Ιανουαρίου έως και την  31η Δεκεµβρίου  

2014  (χρήση 2014).  

Από την  1 Ιανουαρίου  2015 και εφεξής, η Εταιρεία συντάσσει τις οικονοµικές της  

καταστάσεις  σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά 

προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 4308/2014.  

Η Εταιρία  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν 4308/2014 «ΠΡΩΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ» στη  σύνταξη  των σχετικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες 

είναι οι δεύτερες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ»  εφάρµοσε τα παρακάτω:  

1. Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όπου υπάρχουν αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο νοµικό πλαίσιο, 

αντιµετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ν 

4308/2014.
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Άρθρο 29 Ν 4308/14  # 16 :Κάθε δέσµευση που αφορά παροχές σε εργαζόµενους µετά 
την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες οµίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται 

ξεχωριστά.   

Η υποχρέωση της Εταιρίας  προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην  Ελλάδα, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

µε  βάση τις  διατάξεις του Ν.2112/20 (µέθοδο που υιοθέτηση η Διοίκηση της εταιρείας 

σύµφωνα µε το παράγραφο 13 του άρθρου 22 του ν 4308/14) , προσµετρείται στα 

προκύπτοντα από την νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού. 

2. Στις περιπτώσεις όπου η αναδροµική προσαρµογή ορισµένων στοιχείων των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ήταν πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούµενο 

κόστος είναι σηµαντικό,  η εταιρεία  υιοθέτησε  το ιστορικό κόστος ως βάση 

επιµέτρησης ενός στοιχείου εφεξής µε το να θεωρήσει  τις λογιστικές αξίες των 

στοιχείων του ισολογισµού του τέλους της προηγούµενης περιόδου ως το τεκµαρτό 

κόστος αυτού του στοιχείου για την εφαρµογή του ν 4308/2014. 

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν: 

1. Το ιστορικό κόστος τόσο των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων όσο και των 

άυλων τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 

4308/2014. 

Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή του προηγούµενης περίπτωσης της 

υπό 1 παραγράφου  αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην καθαρή θέση.

2. Κονδύλια του ισολογισµού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του 

παρόντος νόµου, αλλά αναγνωρίζονταν µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο, 

δύναται να συνεχίσουν να εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά την 31 η Δεκεµβρίου 

2014 και µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείµενων φορολογικών 

διατάξεων ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους. Περιπτώσεις  ή περίπτωση που 

έτυχαν εφαρµογή οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου στην εταιρεία είναι:  
• Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης και Λοιπές Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   
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Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 16:  Το συνολικό ποσό των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων, 

εγγυήσεων ή ενδεχόµενων επιβαρύνσεων (ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν 

εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε ένδειξη της φύσης και της µορφής των σχετικών 

εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.  

Δεν υφίστανται δεσµεύσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις, ή εγγυήσεις ή εµπράγµατα 

βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων κλπ. Πέραν αυτών που εµφανίζονται στον 

ισολογισµό. 

Άρθρο 29 Ν 4308/14  # 25 :  Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που 

χορηγήθηκαν στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων, µε 

µνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, 

διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσµεύσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

Δεν χορηγήθηκαν. 

3. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

(α) Δικαστικές αγωγές & επίδικες υποθέσεις 

Δεν υφίστανται 31.12.2016 δικαστικές αγωγές  τρίτων υποχρεώσεις κατά της εταιρείας 

ή άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις  από λοιπές υποθέσεις. 

4. Λοιπές πληροφορίες 
Άρθρο 29 Ν 4308/14  # 34:   Οι πολύ µικρές οντότητες που κάνουν χρήση της 

επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη 

συγκεκριµένη επιλογή που έχουν χρησιµοποιήσει.   

Η εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση της επιλογής των απαλλαγών τόσο της παραγ.7 του 
άρθρου 16 περί δηµοσίευσης συνοπτικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, και έχει 

κάνει χρήση των περιπτώσεων α, β, γ της παραγράφου 7,και 8 του άρθρου 30 του ν.
4308/2015, ήτοι:  

Η εταιρεία  απασχολεί 5 άτοµα προσωπικό.
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α) Δεν εφαρµόζει  την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από 

τις διατάξεις αυτού του νόµου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

β) Δεν εφαρµόζει το άρθρο 24 του παρόντος νόµου περί επιµέτρησης στην εύλογη αξία. 

  

γ) Δεν εφαρµόζει τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδροµικής 

διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών 

και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγµατοποιείται ή το 

λάθος εντοπίζεται.   

Σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 30 παρέχει τις πληροφορίες µόνο των 

παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29 στο προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

(Δ) Άρθρο 43 α # 1 – ζ (N.2190/20) : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 

απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη 

πληροφόρηση των εταίρων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. 

Δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση 
µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2011-2016. Οι φορολογικές δήλωσεις για τις 
χρήσεις 2011-2016 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να 
υπάρχει ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο 
που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.  
Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε το Δήµο Αλίµου 
προκειµένου να της επιστρέψει το ποσό 75.210,72 που απέδωσε στο Δήµο Αλίµου 
την χρήση 2012, από αχρεωστήτως πληρωµή ενοικίων κοινόχρηστων χώρων για 
διαφηµιστική εκµετάλλευση, τα οποία όµως έχουν ρητά εκχωρηθεί στην ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ 
από το Δήµο Αλίµου µε αντίτιµο τη λήψη µετοχών αξίας που υπολογίστηκε µε 
σχετική εκτίµηση, άλλως και σε περίπτωση αδυναµίας επιστροφής να γίνει 
συµψηφισµός του ανωτέρω ποσού µε µελλοντικό µέρισµα που δικαιούται ο Δήµος 
Αλίµου, ώς µοναδικός µέτοχος της ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ και να θεωρηθεί ότι το µέρισµα αυτό 
αντικαθιστά το ήδη βεβαιωθέν έσοδο του Δήµου Αλίµου.    
Το ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ µε την υπ’αριθµ. 31 συνεδρίαση 19.3.2015 αποφάσισε την 
αναγκαιότητα διαχειριστικού ελέγχου για θέµατα που ανακύπτουν από την 
οικονοµική διαχείριση της ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ κατά την χρήση οικονοµικών ετών 2011-2014 
αναφορικά µε λογιστικές εγγραφές ταµείου, επιβεβαίωση υπολοίπων τραπεζικών 
λογαριασµών, προµήθειες, συµβάσεις, κτίρια, εξοπλισµός κλπ. Με την υπ’αριθµ. 
96/2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Αλίµου, αποφασίστηκε η ανάθεση του 
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διαχειριστικού ελέγχου στην εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ώς η πληρέστερη και πιο οικονοµική ,προϋπολογισµού 5.500,00 
ευρώ. Ο ώς άνω διαχειριστικός έλεγχος ολοκληρώθηκε. 

                                                                Άλιµος, 13 Ιουλίου 2017 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 14331 

ΑCTION AUDITING  Α.Ε.O.Ε.Λ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 164 

  
ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

Μέλος της Russell Bedford International 
                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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