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1. Δανειζόμενος Κύριος:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) με έδρα,
στην οδό Γρ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο ΤΚ 532 00, Νομός Φλώρινας, Ελλάς, τηλ: 23860
23125, Fax: 23860 20065 (Δευ-Παρ 8:00πμ έωςς 15:00μμ), e-mail : detepa@detepa.gr,
web: http://detepa.gr/, Κωδικός NUTS: EL 533, έχει ως κύρια  δραστηριότητα  την
παροχή  θερμικής  ενέργειας  στους κατοίκους του διευρυμένου Δήμου Αμυνταίου.

2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης και της διαγωνιστικής διαδικασίας:

Η παρούσα σύμβαση αφορά σε παροχή πίστωσης (δάνειο) όσον αφορά ποσό, που
απαιτείται ως μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της δικαιούχου ΔΕΤΕΠΑ στην Πράξη
«Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος
30 MW» με κωδικό ΟΠΣ 5018323 ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 σύμφωνα με την
υπ. Αριθμ. Πρωτ.2693/454/Α2/14.05.2018 – (ΑΔΑ: Ψ6ΧΣ465ΧΙ8-05Γ) Απόφαση
Ένταξης στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, η οποία τροποποιήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 8698/Β1/1920/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΚ2465ΧΙ8-ΗΜ2), που χρηματοδοτείται
με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαγωνιστική διαδικασία λόγω της φύσης του αντικειμένου της (δάνειο) εξαιρείται
από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρα 21
της Οδηγίας 2014/25 και άρθρο 240 περ. ε του ν.4412/16. Ακολουθούνται οι γενικές
αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως της ίσης μεταχείρισης, της
απαγόρευσης των διακρίσεων και της υποχρέωσης διαφάνειας.

3. Λήψη Τευχών:

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

α) H διακήρυξη - τεύχος Α΄
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) ως Τεύχος Β΄, «Όροι που δεν επιτρέπεται να περιληφθούν στην δανειακή σύμβαση
και στις συναφείς εξασφαλιστικές συμβάσεις από τον ανάδοχο».
ε) τεύχος Γ – Στοιχεία επιχείρησης/ κρατικής ενίσχυσης
στ) Tεύχος Δ, οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις του δανείου, στοιχεία επένδυσης και
οικονομοτεχνική ανάλυση  χρηματοροών κατά τη διάρκεια του δανείου

Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή από
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατόπιν είτε επίσκεψης τους σε, ή
επιστολής τους προς την ΔΕΤΕΠΑ, είτε μηνύματός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της (e-mail), detepa@detepa.gr. Η ΔΕΤΕΠΑ επιφυλάσσεται να ζητεί εκ των προτέρων
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εύλογη διαβεβαίωση της ταυτότητας των, κατ’ αρχάς, ενδιαφερομένων φορέων.
Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα ανωτέρω
κύρια έγγραφα (Διακήρυξη-τεύχος Α’, ΤΕΥΔ, τεύχος Γ’) στην ιστοσελίδα της
ΔΕΤΕΠΑ: www.detepa.gr. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο
σημείο γ) χορηγείται μόνο σφραγισμένο στην έδρα της ΔΕΤΕΠΑ είτε αποστέλλεται
στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος. Επίσης τα τεύχη Β’ και Δ’ χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος.

4. Νομική Φύση:

Η ΔΕΤΕΠΑ είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς σκοπού, (βάσει του
1069/80) που ελέγχεται 100% από τον Δήμο Αμυνταίου ως δημοτική επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα της τηλεθέρμανσης (CPV αντικειμένου: 09324000
τηλεθέρμανση). Η ΔΕΤΕΠΑ δεν είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή ή Κεντρική Αρχή
Αγορών.

5. Ημερομηνία δημοσίευσης/ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης:

Ημερομηνία δημοσίευσης είναι η ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι η
27/03/2019. Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον παρόντα διαγωνισμό αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ, στον Ελληνικό Τύπο συμφώνως του ν.
3548/2007, ενώ απευθύνεται με συστημένη επιστολή σε όσες τράπεζες διατηρούν
υποκατάστημα στον νομό Φλώρινας.

6. Είδος της διαδικασίας ανάθεσης:

Συνοπτικός Διαγωνισμός. Κωδικός CPV 66113000 (υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης)

Δεν προβλέπεται τμηματική ανάθεση του αντικειμένου.

7. Τα κύρια υποχρεωτικά στοιχεία του δανείου:

1. Είδος Δανείου: Τοκοχρεωλυτικό με επιτόκιο Euribor έτους και με περιθώριο έως
5,5%

2. Καθαρό ποσό δανείου: 2.057.391 €
3. Περίοδος Εκταμίευσης: 2019-2020 τμηματικά αναλόγως της προόδου του Έργου
4. Διάρκεια εξόφλησης των τοκοχρεωλυσίων του δανείου: 2021-2031
5. Έναρξη εξυπηρέτησης τοκοχρεωλυτικών δόσεων: 2 έτη μετά την πρώτη

εκταμίευση
6. Καταβολή μόνο τόκων: Κατά τη διάρκεια των εκταμιεύσεων του δανείου (2019-

2020)

7. Τοκοχρεωλυτικές Δόσεις: Ετήσιες

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και διαθέτουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, τέτοιο δικαίωμα δανειοδότησης.

9. Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης.

Ως κριτήριο ανάθεσης θα ληφθεί το ύψος του Συνολικού Ετήσιου Ποσοστού
Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ), όπως αυτό προσδιορίζεται από το συνολικό ετήσιο κόστος του
δανείου για την ΔΕΤΕΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τόκων, όλων των
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επιβαρύνσεων και των λοιπών εξόδων που το επιβαρύνουν, όπως περιγράφονται
αναλυτικά στη διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα επιλεγεί το
προσφερθέν ως χαμηλότερο ΣΕΠΕ.

10. Προθεσμία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος & ημερομηνία διεξαγωγής
διαγωνισμού:

17/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

11. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος & οι
προσφορές:

Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται σε φυσική μορφή είτε με αποστολή, επί
αποδείξει, προς την ΔΕΤΕΠΑ στην έδρα της, οδός Γρ. Νικολαίδη 2, Αμύνταιο, ΤΚ
53200, Νομός Φλώρινας,  Ελλάς,

12. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι προσφορές:
Ελληνικά.
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«Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης

Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου»
(Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

για την σύναψη σύμβασης παροχής τοκοχρεωλυτικού δανείου

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά με βάση την τιμή
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Δ Α Ν Ε Ι Ο Υ

Η «Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου» (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή τοκοχρεωλυτικού δανείου1:

ως μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της Πράξης «Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με

βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW» καθαρού ποσού δανείου 2.057.391 € και

συνολικής εκτιμώμενης αξίας κατ’ ανώτατο 2.952.968,91 € Ευρώ (συμπεριλαμβανόμενων τόκων

και διαφόρων εξόδων)

που θα διεξαχθεί κατά τις διατάξεις

α) του Ν.1069/1980, β) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ιδίως άρθρα 176 επ. γ) του

Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), και δ) τους όρους της παρούσας,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για

την προμήθεια δανείου με κριτήριο επιλογής το χαμηλότερο Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό

Επιβάρυνσης, όπως αυτό για τον διαγωνισμό αυτό  προσδιορίζεται στη βάση του

συνολικού ετήσιου κόστους του δανείου για την ΔΕΤΕΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει το

σύνολο όλων των τόκων με επιτόκιο: Euribor έτους συν περιθώριο έως 5,5%, και των

τυχόν λοιπών αμοιβών, και τακτικών εξόδων που το επιβαρύνουν, όπως ειδικώς

περιγράφεται στο άρθρο 21.1 του παρόντος .

1 Η παροχή και η λήψη δανείων ρητώς εξαιρούνται από το νομοθετικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικών
νόμων, όπως ιδίως του ν.4412/16, για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 240 περ ε, ν 4412/2016 άρθρο 21 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ).
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

1.Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην προμήθεια δανείου αποκλειστικά για την χρηματοδότηση κατά

ποσοστό έως 17,51 % του συνολικού κόστους υλοποίησης της πράξεως «Προμήθεια και

εγκατάσταση μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα συνολικής ισχύος 30ΜW»,

κόστους ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (11.750.000€)

άνευ Φ.Π.Α. (εφ’ εξής «το Έργο») για το οποίο έχει συνταχθεί πλήρης Τεχνικο-οικονομική Μελέτη.

Το Έργο έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), στον Άξονα Προτεραιότητας

«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

(υπ. Αριθμ. Πρωτ.2693/454/Α2/14.05.2018 – ΑΔΑ: Ψ6ΧΣ465ΧΙ8-05Γ), η οποία τροποποιήθηκε

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8698/Β1/1920/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΚ2465ΧΙ8-ΗΜ2)

Απόφαση».

2. Η Πράξη χρηματοδότησης περιλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην

υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου. Η σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας,

μικτής καύσεως βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του

υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και

μελλοντικές θερμικές ανάγκες. Το έργο συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας

2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση (Ν.4342/2015) ως αποδοτικό σύστημα Τηλεθέρμανσης,

το οποίο αξιοποιεί πάνω από 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ).

3. To κόστος της πράξεως ανέρχεται 11.750.000€ προ ΦΠΑ. Η προμήθεια και εγκατάσταση του

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, θα ολοκληρωθεί σε συνολικό χρονικό διάστημα

δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.

4. Η κρατική ενίσχυση από το ΕΣΠΑ ανέρχεται σε  6.244.265€, και το υπόλοιπο των 5.505.735€

αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή ως εξής: Η ιδιωτική συμμετοχή της ΔΕΤΕΠΑ θα καλυφθεί κατά

το ποσό των 3.448.344€ από ιδία κεφάλαια της ΔΕΤΕΠΑ και το υπόλοιπο των 2.057.391€ θα

καλυφθεί από τον παρόντα δανεισμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: ΔΕΤΕΠΑ - Στοιχεία επικοινωνίας – Νομοθετικό Καθεστώς ΑΑ

1. 1 Δανειζόμενος: «Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου»2

Οδός & αριθμός : Γρ. Νικολαΐδη 2

Ταχ.Κωδ. : 532 00, Αμύνταιο

Τηλ. : +30 23860 23125

Telefax : +30 23860 20065

E-mail : detepa@detepa.gr

Πληροφορίες : Καρυπίδης Θεόδωρος

1.2 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Οικονομική/Διοικητική Υπηρεσία, στην οποία

θα κατατεθούν οι προσφορές:

Οδός : Γρ. Νικολαΐδη 2

Ταχ.Κωδ. : 532 00, Αμύνταιο

Τηλ. : 2386023125

Telefax : 238602065

E-mail : detepa@detepa.gr

1.3 Εφόσον η ανωτέρω υπηρεσία ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της ΔΕΤΕΠΑ μετεγκατασταθούν,

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της

διαγωνιστικής διαδικασίας  ή του δανείου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους

προσφέροντες ή στον ανάδοχο, αντίστοιχα, τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων,

τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα

δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

1.4. Η παρούσα διακήρυξη αφορά σε παροχή τοκοχρεωλυτικού δανείου έναντι παρεχομένων

νομίμων εξασφαλίσεων του αναδόχου (CPV: 66113000-5 υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης).

2 Η ΔΕΤΕΠΑ έχει συσταθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 4779/29.05.1997 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
(ΦΕΚ 490/13.06.1997/Τεύχος Β') για τη σύσταση της ΔΕΤΕΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ.
9378/05.01.2001 (ΦΕΚ 78/31.01.2001/Τεύχος Β'), 6750/26.08.2004 (ΦΕΚ 1347/1.09.2004/Τεύχος Β') αποφάσεις του
Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 109 και 111 του ν. 3852/2010 και τις
διατάξεις του ν. 1069/1980 και την υπ’αριθμ.6607/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ
Β΄749/06.05.2011).

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





- 6 -

1.5. Η λήψη δανείου ρητώς εξαιρείται από το νομοθετικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών ενωσιακών

Οδηγιών και εθνικών νόμων, όπως ιδίως του ν.4412/16, για τις δημόσιες συμβάσεις (ιδία του άρθρου

240 περ. ε΄ του ν 4412/2016, δηλαδή των σχετικών διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016) και

του άρθρου 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.). Επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, η τήρηση των γενικών

αρχών και κανόνων που διέπουν την ενωσιακή και την εθνική έννομη τάξη, ήτοι των αρχών της ίσης

μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και της υποχρέωσης διαφάνειας, ώστε να

διασφαλίζεται επαρκής βαθμός δημοσιότητας προς όφελος των ενδιαφερομένων οικονομικών

φορέων και  ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας

από το Ελεγκτικό Συνέδριο (C-324/98 Teleaustria C-231/03 Coname, C-458/03 Parking Brixen, C-

59/00 Bent Mousten, C-264/03 Επιτροπή κατά Γαλλίας, C-234/03 Contse, ΝΣΚ 455/2007, ΕλΣυν VI

Τμήμα 155/2008, VI Τμήμα 51/2008, VI Τμήμα 44/2018, Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής

2006/C 179/02 σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες

δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις)..

1.6. Η ΔΕΤΕΠΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ειδικού σκοπού, διεπόμενη από το ν.
1069/80, κοινωφελούς χαρακτήρα, που ελέγχεται από τον Δήμο Αμυνταίου κατά ποσοστό 100% –

συγκεκριμένα, είναι μία δημοτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της τηλεθέρμανσης

(κωδικός CPV: 09324000-6, τηλεθέρμανση). Η ΔΕΤΕΠΑ δεν είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή

ή Κεντρική Αρχή Αγορών.

Άρθρο 2: Έγγραφα του διαγωνισμού και τεύχη – εκκίνηση διαδικασίας

2.1 Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον παρόντα διαγωνισμό αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην

ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ, στον Ελληνικό Τύπο συμφώνως του ν. 3548/2007 «Καταχώριση

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» σε

μία εβδομαδιαία, άρθρον 16  N.4487/2017, Περιφερειακή κατ’ εφημερίδα καθώς και σε μία

Οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας, ενώ απευθύνεται με συστημένη επιστολή σε όσες

τράπεζες διατηρούν υποκατάστημα στον νομό Φλώρινας.

2.2. Τα κύρια έγγραφα του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

α) η παρούσα διακήρυξη ως τεύχος Α΄, «Όροι του Διαγωνισμού»,

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),

γ) το Έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ) Τεύχος Β΄, «Όροι που δεν επιτρέπεται να περιληφθούν στην δανειακή σύμβαση και στις

συναφείς εξασφαλιστικές συμβάσεις από τον ανάδοχο».
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ε) Τεύχος Γ, Στοιχεία επιχείρησης/ κρατικής ενίσχυσης (Ισολογισμοί των τριών τελευταίων

ετών της ΔΕΤΕΠΑ, καταστατικό της ΔΕΤΕΠΑ, απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό

πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ 2014-

2020), στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές

προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

στ) Tεύχος Δ, οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις του δανείου και η οικονομοτεχνική ανάλυση

χρηματοροών κατά τη διάρκεια του δανείου.

2.3 Οι συμβάσεις του δανείου και των εξασφαλίσεων του αναδόχου/δανειστή θα διαμορφωθούν μετά

την ανάδειξη Αναδόχου βάσει της προσφοράς του, των όρων του Τεύχους Β, της τραπεζικής

πρακτικής και της σχετικής νομοθεσίας όπως έχει ερμηνευθεί νομολογιακά ιδίως ως προς τη

δανειοδότηση των δημοτικών επιχειρήσεων.

2.4. Εν συνεχεία, από τις 27/03/20193 προσφέρεται:

i. ελεύθερη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα ανωτέρω κύρια έγγραφα που

αναφέρονται στα σημεία υπ΄ αριθ 2.2. α, β, και ε του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ:

www.detepa.gr.

ii.Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο σημείο υπ΄ αριθ 2.2.γ, χορηγείται

μόνο σφραγισμένο στην έδρα της ΔΕΤΕΠΑ είτε αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν

αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.

iii.Τα έντυπα που αναφέρεται στα σημεία υπ΄ αριθ 2.2. δ (Τεύχος Β’) και στ (τεύχος Δ) χορηγούνται

στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.

2. 5 Επίσης, όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από τις 27/03/2019 στα γραφεία της

ΔΕΤΕΠΑ στο Αμύνταιο, στην οδό Γρ. Νικολαΐδη 2, TK 53200, τηλ : 23860 23125, Fax : 23860

20065  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτ - Παρ ( 8:00 πμ -.3:00.μμ). Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕΤΕΠΑ, με δική τους δαπάνη ταχυδρομικής ή με άλλο

τρόπο αποστολής τους. Η ΔΕΤΕΠΑ αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την

έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.6. Η ΔΕΤΕΠΑ διασφαλίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει γνώση του ενδιαφέροντος και

3 Η  ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, η οποία συμπίπτει προς την δημοσίευση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ..
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όλων των αιτημάτων των λοιπών ενδιαφερομένων, είναι, δε, υποχρεωμένη να διαθέσει, τυχόν,

ζητηθείσες και δοθείσες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερομένους δίχως διακρίσεις.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η ΔΕΤΕΠΑ παρέχει στους ενδιαφερομένους συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο πέντε ημέρες πριν την λήξη

προθεσμίας παράδοσης των προσφορών και για την παρούσα έως την 12/04/2019.

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14, σε φυσική

μορφή στην ΔΕΤΕΠΑ

- είτε (α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο  της ΔΕΤΕΠΑ προς την Επιτροπή Διαγωνισμού,

στο Αμύνταιο, στην οδό Γρ. Νικολαΐδη 2, TK 53200, με ΑΦΜ 090052773, τηλ : 23860 23125,

Fax : 23860 20065,

-είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την ΔΕΤΕΠΑ, στο Αμύνταιο, στην οδό Γρ. Νικολαΐδη

2, TK 53200, με ΑΦΜ 090052773, τηλ : 23860 23125, Fax : 23860 20065,

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΤΕΠΑ που διεξάγει τον

διαγωνισμό, το αργότερο  μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο

άρθρο 14 της παρούσας. Η ΔΕΤΕΠΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου

των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν

θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι

αν η ΔΕΤΕΠΑ ειδοποιηθεί εγκαίρως.

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φυσικό φάκελο (κυρίως φάκελος) στο οποίο πρέπει

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

«Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

Της τράπεζας με την επωνυμία « ………»,

που εδρεύει στην …., ….,  (υποκατάστημα …) 4

4 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-
mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
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για τοκοχρεωλυτικό δάνειο καθαρής αξίας 2.057.391 €

ως μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της Πράξης «Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με

βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW»

προς την «Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου»

(Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 17/04/20195».

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει Δήλωση Υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η

οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία, απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος,

β) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του

παρόντος.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

του άρθρου 3.2 του παρόντος.

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην ΔΕΤΕΠΑ με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία

υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσης.

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην

5 Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 14 της παρούσας.
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κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την ΔΕΤΕΠΑ ή που κατατέθηκε στο

πρωτόκολλο της ΔΕΤΕΠΑ) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού

φορέα :

α) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και

β) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση

και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής

αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Άρθρο 4 : Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών/έγκριση πρακτικού

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, δεκαπέντε

λεπτά πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να

συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς

διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της

παραλαβής κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση

ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της

ΔΕΤΕΠΑ για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η

ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η

δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε

καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα ή μετά τη λήξη

της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους

κυρίως φυσικούς φακέλους και στη συνέχεια, τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η

επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των

δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
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όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής

Διαγωνισμού.

4.3 Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και

καταχωρεί το περιεχόμενό τους στο ίδιο πρακτικό.

4.4 Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, η

Επιτροπή Διαγωνισμού προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

βάση την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της

και την εισήγησή της για την ανάθεση, στο ίδιο Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στο

αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να το εγκρίνει.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η

ΔΕΤΕΠΑ επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Η απόφαση της ΔΕΤΕΠΑ κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στους προσφέροντες, λαμβάνοντας μέριμνα για λήψη αποδεικτικού παραλαβής.

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση -
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΔΕΤΕΠΑ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται

στην ΔΕΤΕΠΑ σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

5.2 Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,

ή έχουν δημιουργηθεί οποιεσδήποτε αμφιβολίες στην Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο αυτών,

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να διευκρινίσει, ή να τα υποβάλει ή να τα

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

5.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή

ή ανακριβή ή

ii) αν δεν υποβληθούν στο τιθέμενο τότε χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
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iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσας,

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την

τιμή, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

5.4 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της ΔΕΤΕΠΑ για μεταβολές στις

προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληρούν και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο

προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να

ενημερώσουν αμελλητί την ΔΕΤΕΠΑ σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

5.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού

του άρθρου 18 και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19, η διαδικασία σύναψης της

σύμβασης ματαιώνεται.

5.6 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της

ΔΕΤΕΠΑ για τη λήψη απόφασης, είτε για την απόρριψη του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη

ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση

κατακύρωσης.

5.7 Η ΔΕΤΕΠΑ προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από

τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Άρθρο 6: Ένσταση

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της ΔΕΤΕΠΑ, η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10)

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ή την γνώση της διακήρυξης

από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24.
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Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η ΔΕΤΕΠΑ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους

προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΔΕΤΕΠΑ δεν την

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

8.2 Η ΔΕΤΕΠΑ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια

επιστολή καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του

συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής

πρόσκλησης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης

κατακύρωσης.

8.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, αποκλείεται,

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται

ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Διακήρυξη και τα κύρια τεύχη του διαγωνισμού,

2. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

3. Η Δανειακή Σύμβαση, και οι σχετικές μ’αυτήν εξασφαλιστικές συμβάσεις που θα

συναφθούν.
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Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας

10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα.

10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή

φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από

δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του

ν.4250/2014.

10.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση

στην ελληνική.

10.5 Η επικοινωνία με την ΔΕΤΕΠΑ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω

διατάξεις, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του ν. 1069/1980, οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων, οι διατάξεις του ν. 3852/2010 και οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, στο βαθμό

που αφορούν τον εν λόγω διαγωνισμό. Αναλογικά, εφαρμόζονται ιδίως οι διατάξεις του ν.4412/16,

που αφορούν α) σε συνοπτικό διαγωνισμό στο μέτρο που τυχόν δεν ορίζεται άλλως στο παρόν, στα

τεύχη της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβατικών διατάξεων εκτέλεσής του αντικειμένου

της, και β) σε επιτροπές, ενστάσεις, προσφυγές και γενικώς σε έννομη προστασία.
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Η ΔΕΤΕΠΑ έχει όλες τις απαλλαγές από φόρους, τέλη, κρατήσεις, εισφορές υπέρ οποιουδήποτε

ταμείου, την εισφορά του ν. 128/1975 και όλα τα προνόμια που προβλέπονται στο άρθρο 276 του ν.

3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η προ-εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται κατ’ ανώττατο έως του ποσού των

2.952.968,91€ και  περιλαμβάνει το καθαρό ποσό του δανείου 2.057.391 €, εκτιμώμενους τόκους επί

του ως άνω ποσού με επιτόκιο: Euribor για δάνειο διάρκειας 2019-20316…..συν περιθώριο έως 5,5%,

ήτοι έως του ποσού των 863.577,91 € Ευρώ, και τυχόν πρόσθετη, αμοιβή προμήθειας και τακτικών

εξόδων του Αναδόχου έως 32.000 € Ευρώ . Η υπέρβαση της αποκλειστικής εκτιμώμενης αξίας

οδηγεί σε ακυρότητα την προσφορά.

12.2 Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν

τα στοιχεία της προς υλοποίηση πράξεως χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και

όλα τα σχετικά χορηγούμενα από τη ΔΕΤΕΠΑ έγγραφα που συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη

και τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, η δε οικονομική τους προσφορά

περιλαμβάνει τη  συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του δανείου, και με την υποβολή της

τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος τα έλαβε υπόψη.

12.3. Συγκεκριμένα, για τον δανεισμό ισχύουν, πλέον των εξασφαλίσεων, τα εξής:

Καθαρό ποσό δανείου: 2.057.391 €

Είδος Δανείου: Τοκοχρεωλυτικό με επιτόκιο: Euribor έτουςσυν περιθώριο έως 5,5%

Διάρκεια Δανείου: 2019-2031

Περίοδος Εκταμίευσης: 2019-2020

Τοκοχρεωλυτικές Δόσεις: Ετήσιες

6 Το Euribor για δάνειο διάρκειας 2019-2031στη διατραπεζική ανέρχεται κατά τον χρόνο της δημοσίευσης της
παρούσας σε -0,108, το οποίο κατά κανόνα στρογγυλοποιείται στο 0 στις τραπεζικές χορηγήσεις και για τις
ανάγκες του παρόντος υπολογισμού.
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Διάρκεια εξόφλησης των τοκοχρεωλυσίων δανείου: 2021-2031

Έναρξη εξυπηρέτησης τοκοχρεωλυτικών δόσεων: 2 έτη μετά την πρώτη εκταμίευση

Κατά τη διάρκεια των εκταμιεύσεων (2019-2020) καταβολή μόνο τόκων

12.4 Οι προσφερόμενες στον ανάδοχο εξασφαλίσεις της δανειακής σύμβασης είναι διαθέσιμες,

ως μέρος του Τεύχους Δ κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων στα γραφεία της ΔΕΤΕΠΑ

στο Αμύνταιο, στην οδό Γρ. Νικολαΐδη 2, TK 53200, τηλ : 23860 23125, Fax : 23860 20065 ή

ηλεκτρονικά με αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΕΤΕΠΑ,

detepa@detepa.gr

12.5. Οι όροι της προσφοράς, της δανειακής σύμβασης με τον ανάδοχο και των σχετικών

εξασφαλιστικών του συμβάσεων, οφείλουν να συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο των τευχών Β΄

και Δ της παρούσας, της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και όλων των σχετικών

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΤΕΠΑ έχει εξοφλήσει ολοσχερώς όλες τις προγενέστερες δανειακές της

υποχρεώσεις και δεν έχει συνάψει δάνειο µε άλλο πιστωτικό φορέα για οποιοδήποτε σκοπό.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

13.2 Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.4 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή τμήμα του συμβατικού αντικειμένου.

13.5 Οι προσφορές ισχύουν για 3 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών

του επομένου άρθρου. Η ΔΕΤΕΠΑ μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά

από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους.

Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών -

αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην ΔΕΤΕΠΑ

ορίζεται η 17/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο

3.5 του παρόντος.
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Άρθρο 15 : Εγγυήσεις

Δεν ζητούνται Εγγυήσεις.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της

ΔΕΤΕΠΑ, στον Ελληνικό Τύπο σε μία Περιφερειακή εφημερίδα καθώς και σε μία Οικονομική

εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας ενώ απευθύνεται με συστημένη επιστολή σε όσες τράπεζες

διατηρούν υποκατάστημα στον νομό Φλώρινας.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο αρχικής και τυχών
επαναληπτικής διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου

19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που εφόσον έχουν νομίμως

αδειοδοτηθεί για την παροχή δανείων και δραστηριοποιούνται στην παροχή χρηματοπιστωτικών

υπηρεσιών, ιδίως δανείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12.1, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

17.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή

για την υποβολή προσφοράς.

17.4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της ΔΕΤΕΠΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της

σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού

18.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο νομικό πρόσωπο) ή

σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των

παρακάτω περιπτώσεων:

18.1.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται

στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
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101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την

εθνική νομοθεσία  ή/και

β) η ΔΕΤΕΠΑ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την

καταβολή τους.

18.1.2Α Η ΔΕΤΕΠΑ γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα

με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
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αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε

τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του

άρθρου 14 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 18.1.2.

18.1.4. Η ΔΕΤΕΠΑ αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή

παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων

παραγράφων.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της

παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης

με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.4 στα τρία (3) έτη από την

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

18.1.5. Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν

επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που

λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που

έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής

Οι προσφέροντες δεν είναι δυνατόν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων

προκειμένου να ανταποκριθούν στα κριτήρια επιλογής.

Επίσης, δεν γίνεται δεκτή προσφορά η οποία αναθέτει τμήμα ή μέρος του αντικειμένου της σύμβασης

σε υπεργολάβο.

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Η παροχή δανείου γίνεται δεκτή μόνον εφόσον παρέχεται από νομίμως αδειοδοτημένο και

εποπτευόμενο, από την αρμόδια αρχή της χώρας έδρας του πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με

άδεια λειτουργίας σε ισχύ και για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και γενικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα τα
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οποία είτε λειτουργούν (με έδρα και/ή υποκατάστημά/τα τους) στην Ελλάδα, είτε γνωστοποίησαν

ενδιαφέρον για παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση προς την Τράπεζα της Ελλάδος και

αναρτώνται στους σχετικούς πίνακες στην ηλεκτρονική της διεύθυνση

(https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default), σύμφωνα με

τους όρους και περιορισμούς του Ν. 4261/2014, της Οδηγίας 36/2013 και του Κανονισμού 575/2013.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται

από την Τράπεζα της Ελλάδας, εφόσον η έδρα τους βρίσκεται στην Ελλάδα, ή, από τις αντίστοιχες

εθνικές αρχές.

19.2. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α) στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες, ως εξής: τουλάχιστο 2 στελέχη με

εμπειρία στη χορήγηση δανείων προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου

β) εμπειρία δανειοδοτήσεων ύψους τουλάχιστον αντίστοιχου προς την καθαρή αξία του παρόντος

δανείου (2.057.391) € προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου κατά την τελευταία

δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους:

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και

(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

20.2 Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει

συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

20.3 Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει το Έντυπο Οικονομικής

Προσφοράς, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη έκπτωση στο

προσφερόμενο επιτόκιο του δανείου και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως

προσδιορίζεται στο άρθρο 21. Η ΔΕΤΕΠΑ μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή

συμπληρώσεις κατά τους όρους του  άρθρου 7 της παρούσας.
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης

21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Ειδικότερα για την εύρεση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς

θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο το ύψος του Συνολικού Ετήσιου Ποσοστού Επιβάρυνσης στη βάση

του συνολικού ετήσιου κόστους του δανείου, το οποίο προσδιορίζεται, για τις ανάγκες του παρόντος

διαγωνισμού, ως το συνολικό ετήσιο κόστος του δανείου προς την ΔΕΤΕΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει

το σύνολο όλων των τόκων (επιτόκιο: Euribor έτους συν περιθώριο έως κατ’ ανώτατο 5,5%) και των

τυχόν λοιπών αμοιβών, και τακτικών εξόδων που το επιβαρύνουν. , (Ο υπολογισμός των τόκων του

δανείου γίνεται υποχρεωτικά με βάση έτος 365 ημερών και οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις είναι ετήσιες.

Συγκεκριμένα, κριτήριο ανάθεσης είναι το προσφερθέν ως το ως άνω περιγραφόμενο χαμηλότερο

Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης. Για τις ανάγκες του υπολογισμού αυτού από τους

προσφέροντες θα ληφθεί υπόψη ως ετήσιο επιτόκιο, μηδενικό.επιτόκιο Euribor έτους, σύμφωνα με

τις τρέχουσες συνθήκες.

21.2 Προς διευκόλυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας και της διαφάνειας των προσφορών οι
προσφέροντες θα υποβάλουν πίνακα με ανάλυση της καταβολής μόνο τόκων κατά τη διάρκεια της
πρώτης διετίας από την εκταμίευση του δανείου και στη συνέχεια των τοκοχρεωλυτικών δόσεων
κατά την υπόλοιπη  διάρκεια του δανείου με βάση το προσφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 22.1
Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης . Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση του υπολογισμού
αυτού (στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν επιβαρύνσεις από αμοιβές και τακτικά
έξοδα) από τους προσφέροντες  γίνεται η υπόθεση (δεδομένου ότι οι ακριβείς χρόνοι των
εκταμιεύσεων του δανείου δεν είναι προκαθορισμένοι αλλά εξαρτώνται από τη πρόοδο των εργασιών
του Έργου) ότι τα χρονικά σημεία και τα ποσά των σταδιακών εκταμιεύσεων του δανείου θα είναι
τα αναφερόμενα στην ενότητα  Β του Τεύχους Δ «Β. Στοιχεία Επένδυσης - Πίνακας
προϋπολογισμένων χρηματοροών του Έργου - ΔΕΤΕΠΑ κατά τη διάρκεια του δανείου»

21.3 Η ΔΕΤΕΠΑ, ως δημοτική επιχείρηση τυγχάνει απαλλαγών από ορισμένα έξοδα που

αναφέρονται στη παράγραφο Β1 του Τεύχους Β και τα έξοδα που τυχόν θα συμπεριληφθούν σε

προσφορά θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ’είδος/προέλευση/ύψος/όρια επαρκώς και δεν θα πρέπει

να επιβαρύνουν την ΔΕΤΕΠΑ εφόσον σύμφωνα με τον νόμο ή τα συναλλακτικά ήθη επιβαρύνουν

τον δανειστή.

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Α) Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί
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ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 της παρούσας,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της

παρούσας.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερόμενα, όταν

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που

αναφέρονται στο άρθρο 18.1.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη

διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα

διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών

του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την

έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον

φέρουν ημερομηνία έκδοσης, πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της

πρόσκλησης.

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της

παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου

18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





- 24 -

πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου

12.1 της παρούσας, στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Η πλήρωση των

απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της

ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η ΔΕΤΕΠΑ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η ΔΕΤΕΠΑ που έχει

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

Β) Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο

5.1 ειδοποίησης  από την ΔΕΤΕΠΑ, υποβάλλει τα εξής, υπό 22.1, 22.2 και 22.3:

22.1 Υπεύθυνη Δήλωση για τα Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1

ειδοποίησης  από την ΔΕΤΕΠΑ, υποβάλλει μόνον υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του

ότι διαθέτει και μπορεί να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

22.1.1 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή,

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική

αρχή του κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω

αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα τελευταία εδάφια του

άρθρου 18.1.1  του παρόντος.

22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος:

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του

οικείου κράτους μέλους ή χώρας.
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Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης

εργασίας.

Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους

μέλους ή χώρας.

Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση,

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής

προσφοράς.

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το έγγραφο ή το

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,

η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού.
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22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1

ειδοποίησης  από την ΔΕΤΕΠΑ, υποβάλλει:

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποστέλλουν την σχετική

βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης προσκομίζουν τις αντίστοιχες δηλώσεις της αρμόδιας αρχής τους.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός

φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της

παρούσας.

22.2.2 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:

Α) Πίνακα και βιογραφικά σημειώματα για το στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε δανειοδοτήσεις.

Β) Υποβολή καταλόγου δανειοδοτήσεων κατά την προηγούμενη δεκαετία προς νομικά πρόσωπα

ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ύψους τουλάχιστον αντιστοίχου προς την καθαρή αξία του

παρόντος δανείου.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1

ειδοποίησης  από την ΔΕΤΕΠΑ, υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε είναι δυνατόν να ζητώνται, ιδίως, τα εξής:

1. ΦΕΚ σύστασης, Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου

καταστατικού (εφόσον υπάρχει), και ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ
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εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, ή Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σχετικώς, και

2. Πρακτικό Δ.Σ ή άλλου αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο

μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο

ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,

Σε περίπτωση εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στην αλλοδαπή, το καταστατικό του, τα

δικαιολογητικά σύστασής του εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι

εγκατεστημένο, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Η νομιμοποίηση του νομίμου

εκπροσώπου οφείλει να προσκομισθεί επισήμως μεταφρασμένη στα ελληνικά.

Άρθρο 23 - Διάφορα:

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί σε ορθή επανάληψη η υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ (ΑΔΑ : ΩΜΜΓΟΕΤΔ-96Β και ΑΔΑΜ : 19REQ004497018)

και η υπ’ αριθμ. 58 / 2019 απόφαση του Δήμου Αμυνταίου (ΑΔΑ : 67ΣΖΩΨΛ-ΥΣΝ), οι οποίες

ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητάς τους με τις υπ’ αριθμ. 42509/2019/21.03.2019 (ΑΔΑ:

ΨΤΗ7ΟΡ1Γ-ΛΟ7) και 42515/2019/21.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΞΑΣΟΡ1Γ-ΤΧΒ) αποφάσεις του

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. περί της συγκρότησης

επιτροπών για τη διενέργεια/αξιολόγηση και αξιολόγηση τυχών ενστάσεων της διαδικασίας.

23.1. Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΕΤΕΠΑ, τα μέλη

της οποίας ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ Επίσης, η ΔΕΤΕΠΑ ορίζει τα μέλη της

αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων . Η Επιτροπή Ενστάσεων διαφέρει από την Επιτροπή

Διαγωνισμού ως προς τη σύνθεσή της (υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΔΕΤΕΠΑ (ΑΔΑ: 6ΟΤΘΟΕΤΔ-ΨΕΙ). Οι επιτροπές αυτές γνωμοδοτούν προς το Διοικητικό

Συμβούλιο, το οποίο συνιστά, σε κάθε περίπτωση, το αποφαινόμενο όργανο. Οι αποφάσεις της

ΔΕΤΕΠΑ κοινοποιούνται αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο προς τους ενδιαφερομένους οικονομικούς

φορείς.

23.2. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή των πρακτικών ή  των αποφάσεων της ΔΕΤΕΠΑ κατατίθενται

όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 6 και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων εντός δέκα (10)

ημερών. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής τεκμαίρει την σιωπηρή απόρριψη της σχετικής

ένστασης.

23.3. Απόρριψη της ένστασης προσβάλλεται με προδικαστική προσφυγή εντός της προθεσμίας του

άρθρου 361 του ν. 4412/16 ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών
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Προσφυγών κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 345 επ. ιδίως 360 επ. έως 372 του

ν.4412/16.

23.4. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την, τυχόν, δικαστική

εξέταση της υπόθεσης κατόπιν άσκησης αίτησης αναστολής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού

Εφετείου δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 345 επ. ιδίως 372 έως 374 ν.4412/16.

23.5. Το ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ είναι αρμόδιο για την παραλαβή του δανείου και την παρακολούθηση της

εκτέλεσης της δανειακής σύμβασης. Ορίζει, δε, ειδική, Επιτροπή σχετικώς.

Αμύνταιο Φεβρουάριος 2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος

Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών

Καρυπίδης Θεόδωρος

Ο Διευθυντής ΔΕΤΕΠΑ

Κυριακόπουλος Κων/νος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ

Ο Πρόεδρος

Χαριτίδης Ευθύμιος
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A) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την ΔΕΤΕΠΑ και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας
- Ονομασία: Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου
- Κωδικός ΔΕΤΕΠΑ σε ΚΗΜΔΗΣ: [51636]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αμύνταιο, στην οδό Γρ. Νικολαΐδη 2, TK 53200
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κος Καρυπίδης Θεόδωρος]
- Τηλέφωνο: 23860 23125, Fax : 23860 20065,
- Ηλ. Ταχυδρομείο, e-mail : detepa@detepa.gr,
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://detepa.gr/i-epixeirisi/

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Δάνειο εκτιμώμενης αξίας  2.799.564,65 € Ευρώ, ως
μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της ΔΕΤΕΠΑ στην Πράξη «Μονάδες Παραγωγής θερμικής
ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW»
- Σχετικός κωδικός CPV: 66113000, υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [51636]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : υπηρεσίες πίστωσης (δάνειο)
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [καμία]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την ΔΕΤΕΠΑ (εάν υπάρχει): [1/2019]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ) επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εφόσον το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοii:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV.

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων, εφόσον του
ζητηθεί, ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην ΔΕΤΕΠΑ να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας δεν είναι δυνατόν να
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών
φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής – ο φορέας σας στηρίζεται
σε τέτοιους;

[]Ναι []Όχι
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Υπεργολαβίες δεν γίνονται δεκτές. Ο
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Προβλέπονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv·

2. δωροδοκίαv,vi·

3. απάτηvii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςix·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xii

Εάν ναι, αναφέρετεxiii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],
σημείο-(-α): [   ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxvi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxvii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xviii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xix

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxx

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων (xxi), λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην ΔΕΤΕΠΑ ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxii κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





12

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την ΔΕΤΕΠΑ
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της ΔΕΤΕΠΑ, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες εφόσον τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την ΔΕΤΕΠΑ.

Καταλληλότητα Απάντηση

Για συμβάσεις πιστωτικών υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
χώρα εγκατάστασής του;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες εφόσον τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την ΔΕΤΕΠΑ.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου
αναφοράςxxiii, ο οικονομικός φορέας έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxiv:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο προσωπικό: [……..........................]

[……]
Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από
τα στελέχη του οικονομικού φορέα:

α)[......................................……]

β) [……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :

α) η ΔΕΤΕΠΑ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi.

β) η ΔΕΤΕΠΑ έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΔΕΤΕΠΑ, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών για τις οποίες έχω υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση μέσω του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς του Διαγωνισμού σχετικά με τον διαγωνισμό για σύναψη δανείου εκτιμώμενης αξίας
2.799.564,65 € Ευρώ €, ως μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της Πράξης «Μονάδες Παραγωγής
θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW».

Ημερομηνία, τόπος,

υπογραφή(-ές): [……]
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

ii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".

xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 ν.4412/16).

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xv Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xvi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.

xvii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xviii Σημειώνεται ότι προβλέπεται πως είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Κατ’εφαρμογή της αρχής της επιείκειας και της αναλογικότητας κατ’ αναλογία προς την ρύθμιση της
διάταξης του Άρθρου 73 παρ. 5 του ν.4412/16.

xxi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ν.4412/2016.

xxii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxiii Η ΔΕΤΕΠΑ ζητεί απόδειξη εμπειρίας κατά τα τελευταία τρία έτη και επιτρέπεται τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην ΔΕΤΕΠΑ να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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Δήλωση Συμμετοχής Τραπέζης σε

συνοπτικό διαγωνισμό

για την σύναψη σύμβασης παροχής δανείου

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά με βάση την τιμή

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Ε Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Δ Α Ν Ε Ι Ο Υ

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Της εταιρείας με των επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης
Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου» (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

Προσφορά

Της τράπεζας με την επωνυμία « ………»,

που εδρεύει στην …., ….,  (υποκατάστημα …) 1

σχετικά με τον διαγωνισμό για σύναψη δανείου καθαρής αξίας 2.057.391 €,

ως μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της Πράξης «Μονάδες Παραγωγής θερμικής

ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW»

με ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 17/04/2019».

1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax
και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
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Κύριοι,

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου

(ΔΕΤΕΠΑ) διεξάγει διαγωνισμό για σύναψη δανείου με βάση τις διατάξεις α) του

Ν.1069/1980, β) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ιδίως άρθρα 176 επ. γ) του

Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), σύμφωνα με τους όρους της δημοσιευθείσας από

27/03/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και τα σχετικά διαγωνιστικά τεύχη, που

έχουμε προμηθευτεί ήδη από εσάς. Η Τράπεζά μας αποφάσισε και δια της παρούσας

υποβάλλει προσφορά σχετικώς. Στους συνημμένους υποφακέλους περιλαμβάνονται

τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οικονομική μας προσφορά.

Με τιμή,

(τόπος), …..2019,

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΤΕΠΑ 
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2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 
 

    Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης       

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Ενσώματα πάγια       

    Ακίνητα 6.1 6.502.894,28 1.864.319,19 

    Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 8.649.214,46 8.926.885,75 

    Λοιπός εξοπλισμός 6.1 33.784,01 15.204,33 

  Σύνολο   15.185.892,75 10.806.409,27 

  Άυλα πάγια στοιχεία       

    Λοιπά άυλα 6.4 28.609,13 4.916,90 

  Σύνολο   28.609,13 4.916,90 

  Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.5     

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

    Λοιπά 7.1 6.494,20 5.129,20 

  Σύνολο 7.1 6.494,20 5.129,20 

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων   15.220.996,08 10.816.455,37 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Αποθέματα       

    Προκαταβολές για αποθέματα   573,09 573,09 

  Σύνολο   573,09 573,09 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

    Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 847.471,19 423.146,77 

    Δουλευμένα έσοδα περιόδου   2.733,99 7.190,17 

    Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 63.745,29 252.317,81 

    Προπληρωμένα έξοδα   1.689,09 1.295,45 

    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   4.028.125,49 1.845.369,97 

  Σύνολο   4.943.765,05 2.529.320,17 

  Σύνολο κυκλοφορούντων   4.944.338,14 2.529.893,26 
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  Σύνολο ενεργητικού   20.165.334,22 13.346.348,63 

  ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Καθαρή θέση       

  Καταβλημένα κεφάλαια       

    Κεφάλαιο   5.243.757,34 5.243.757,34 

  Σύνολο   5.243.757,34 5.243.757,34 

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

    Αποτελέσματα εις νέο   1.850.947,17 596.386,09 

  Σύνολο   1.850.947,17 596.386,09 

    Σύνολο καθαρής θέσης   7.094.704,51 5.840.143,43 

Προβλέψεις       

    Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 32.823,64 21.890,81 

    Σύνολο   32.823,64 21.890,81 

Υποχρεώσεις       

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

    Δάνεια 10.1.1 884.941,98 1.298.458,78 

    Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.3 8.841.920,00 3.965.742,03 

    Σύνολο   9.726.861,98 5.264.200,81 

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

    Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 413.516,80 394.788,48 

    Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 2.385.305,08 1.776.671,81 

    Φόρος εισοδήματος   441.166,97 8.245,05 

    Λοιποί φόροι και τέλη   39.823,11 4.757,56 

    Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   949,32 3.014,03 

    Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 435,66 938,24 

    Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   29.747,15 31.698,41 

    Σύνολο   3.310.944,09 2.220.113,58 

    Σύνολο υποχρεώσεων   13.070.629,71 7.506.205,20 

    Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   20.165.334,22 13.346.348,63 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σημείωση 2015 2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 2.362.991,34 1.390.210,87 

Λοιπά συνήθη έσοδα 11 40.891,84 15.154,58 

Παροχές σε εργαζόμενους 17 -426.672,90 -435.764,29 

Αποσβέσεις 11 -692.343,90 -689.498,51 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 11 -830.337,86 -783.482,84 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   23.090,60 -38.704,50 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11 1.238.978,98 769.924,64 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   1.716.598,10 227.839,95 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   70.530,75 186.982,09 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -80.940,08 -166.386,31 

Αποτέλεσμα προ φόρων   1.706.188,77 248.435,73 

Φόροι εισοδήματος   -451.627,69 -28.894,53 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   1.254.561,08 219.541,20 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης 
 

  
Κεφάλαιο 

Αποτελέσματα εις 

νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2014 5.243.757,34 376.844,89 5.620.602,23 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 219.541,20 219.541,20 

Υπόλοιπο 31.12.2014 5.243.757,34 596.386,09 5.840.143,43 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 1.254.561,08 1.254.561,08 

Υπόλοιπο 31.12.2015 5.243.757,34 1.850.947,17 7.094.704,51 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 
 

  Σημείωση 2015 2014 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Αποτέλεσμα προ φόρων   1.706.188,77 248.435,73 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων 

πάγιων   692.343,90 689.498,51 

Προβλέψεις   -12.157,77 60.595,31 

Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων   -285.258,67 -283.258,67 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)   10.409,33 -20.595,78 

    2.111.525,56 694.675,10 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης       

Μεταβολή απαιτήσεων   -209.963,76 224.186,61 

Μεταβολή υποχρεώσεων   425.626,31 79.040,19 

    215.662,55 303.226,80 

Μείον:       

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους   -80.940,08 -166.386,31 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος   -9.869,77 0,00 

Σύνολο   -90.809,85 -166.386,31 

Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες   2.236.378,26 831.515,59 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) 

παγίων στοιχείων 

 

-4.890.801,65 -1.314.446,43 

Εισπράξεις (επιστροφές) επιχορηγήσεων για 

απόκτηση παγίων   5.161.436,64 -4.234.176,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   70.530,75 186.982,09 
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Σύνολο   341.165,74 -5.361.640,34 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια   -394.788,48 -376.300,90 

Σύνολο   -394.788,48 -376.300,90 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων       

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της χρήσης   2.182.755,52 -4.906.425,65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

περιόδου   1.845.369,97 6.751.795,62 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 

περιόδου   4.028.125,49 1.845.369,97 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 

2015 
 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Επιχείρηση 
α) Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου 

β) Νομικός τύπος: Δημοτική Επιχείρηση. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο 532 00, Ελλάδα 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: Δεν υπάρχει υποχρέωση. 

ΓΕ.ΜΗ.: Δεν υπάρχει υποχρέωση. 

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η Επιχείρηση  ανήκει στην κατηγορία μεγάλη οντότητα. 

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

με τον νόμο 4308/2014. 

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

λειτουργικό νόμισμα της Επιχείρησης.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Επιχείρησης ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 
Η Επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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 Επιχείρηση 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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 

βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά 

αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

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: 

➢ Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

➢ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





 12 

➢ Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων (πλην ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών) 10 έτη. 

➢ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά και περιφερειακά 5 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 Επιχείρησης 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 5%, 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 Επιχείρηση δεν αναμένει 

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

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της 

διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της 

αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  
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Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

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 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 

στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε 

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα 

έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το 

επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου . 

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό 

που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το μεγαλύτερο από: 

➢ Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

➢ Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 
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Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

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.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

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

την Επιχείρηση. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 

σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου 

παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα (εκτός από χρηματιστηριακά εμπορεύματα 

και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με 

τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε 

ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 
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Τα χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. 

Ειδικότερα: 

➢ Εμπορεύματα που οι τιμές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, δηλαδή είναι 

χρηματιστηριακά αγαθά, εφόσον αυτά κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια 

κερδοσκοπικών συναλλαγών, αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που 

απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων στην 

εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν.  

➢ Τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον 

το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Διαφορές από την αποτίμηση των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.  

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, αυτές οι τιμές, 

μειωμένες με το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση 

της εύλογης αξίας. 

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, η εκτίμηση 

της εύλογης αξίας γίνεται με χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Επειδή η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

ενσωματώνει τους συνυφασμένους με το προς αποτίμηση στοιχείο κινδύνους χρησιμοποιήθηκε 

το χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο ποσοστού 5%.  

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. 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. 
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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 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη 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.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα 

από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

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

Ειδικότερα: 

➢ Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
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✓ Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους. 

✓ Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

✓ Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

➢ Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο 

του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

➢ Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

✓ Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

✓ Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

✓  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

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  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της 

Επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

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 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 

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 
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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 παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

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 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιχείρηση 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 
 

Στον λογαριασμό «Δάνεια» του Παθητικού περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα ευρώ 

884.941,98 δανειακής υποχρεώσεως προς την τράπεζα Alpha και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το 

αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα ευρώ 413.516,80 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων».
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

ΚΤΙΡΙΑ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

- ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 3.169.116,40 13.779.965,42 35.314,87 38.787,14 1.383.720,21 786.322,20 19.193.226,24 

ΑΓΟΡΕΣ 0,00 1.295.832,01 20.305,70 9.199,23 3.764.867,31 5.315,36 5.095.519,61 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 5.063.345,07 0,00 0,00 0,00 -5.063.345,07 0,00 0,00 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 8.232.461,47 15.075.797,43 55.620,57 47.986,37 85.242,45 791.637,56 24.288.745,85 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.602.802,53 5.938.794,56 28.763,63 30.134,05 0,00 781.405,30 8.381.900,07 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 126.764,66 552.138,41 1.541,47 9.383,78 0,00 2.515,58 692.343,90 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΛΗΞΗΣ 1.729.567,19 6.490.932,97 30.305,10 39.517,83 0,00 783.920,88 9.074.243,97 

        
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ 6.502.894,28 8.584.864,46 25.315,47 8.468,54 85.242,45 7.716,68 15.214.501,88 

        
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1.566.313,87 7.841.170,86 6.551,24 8.653,09 1.383.720,21 4.916,90 10.811.326,17 
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6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Έξοδα 

αναδιοργανώσεως 

Υπόλοιπο 31.12.2014 4.916,90 

Υπόλοιπο 31.12.2015 28.609,13 

 

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και 

μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό 

κατασκευή 

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπά ασώματα 

πάγια 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες περιόδου 298.005,32 1.085.714,89 0,00 1.383.720,21 

Υπόλοιπο 31.12.2014 298.005,32 1.085.714,89 0,00 1.383.720,21 

Προσθήκες περιόδου 1.841.030,94 1.902.943,92 20.892,45 3.764.867,31 

Μεταφορές περιόδου -2.139.036,26 -2.924.308,81 0,00 -5.063.345,07 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 64.350,00 20.892,45 85.242,45 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Οι κατωτέρω κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμήθηκαν στην 

εύλογη αξία τους: 

➢ Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

➢ Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού χαρτοφυλακίου 

➢ Παράγωγα για αντιστάθμιση 

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων προσδιορίστηκε με 

προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών τους ροών. 

Η εύλογη αξία των στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου βασίστηκε στις χρηματιστηριακές 

τιμές τους. 

Η εύλογη αξία των κατεχόμενων για αντιστάθμιση παραγώγων, (σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων) 

βασίστηκε στις τιμές που προσδιορίστηκαν από την τράπεζα. Η κύρια σύμβαση αφορά σε οφειλόμενο 

δάνειο μεταβλητού επιτοκίου τριετούς διάρκειας. Με το παράγωγο αντισταθμίζεται ο κίνδυνος των 

ταμιακών ροών που προκύπτουν από τη μεταβολή του επιτοκίου. 

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των 

μελλοντικών ταμειακών ροών των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι οι εξής: 
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➢ Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου: 

Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου καθορίστηκε με βάση την εξωτερική πληροφόρηση που 

λήφθηκε για κάθε ενεργό αγορά.  

➢ Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: 

Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA υπολογίστηκαν με βάση τα 

πραγματικά ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών, προσαρμοσμένων προκειμένου να 

λάβουν υπόψη και τις αναμενόμενες μεταβολές κερδοφορίας.  

Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξαν χρηματοοικονομικά στοιχεία των ανωτέρω κατηγοριών, οπότε 

δεν έγινε και καμία αποτίμηση στην εύλογη αξία. 

 
7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Δεν υπάρχουν. 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που 

υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Δεν υπάρχουν. 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες εσωτερικού 909.909,68 507.109,31 

Μείον Πρόβλεψη υποτίμησης -60.871,94 -83.962,54 

Μείον εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακανονισμό -1.566,55 0,00 

Σύνολο 847.471,19 423.146,77 

 
7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α. 52.321,99 251.057,59 

Λοιπές απαιτήσεις 2.778,36 1.260,22 

Οφειλές πελατών από πιστωτικές κάρτες 8.644,94 0,00 

Σύνολο 63.745,29 252.317,81 
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8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο κεφάλαιο της Επιχείρησης έχει συνολικό ύψος ευρώ 5.243.757,34. 

Τα κέρδη εις νέον της επιχείρησης είναι ίσα με ευρώ 1.850.947,17 

 

9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Στην παρούσα χρήση τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ποσό ευρώ 10.932,83  για πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνει την ήδη δημιουργημένη πρόβλεψη από 

31/12/2014 ποσού ευρώ 21.890,81 και δημιουργεί την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

31/12/2015 συνολικού ποσού ευρώ 32.823,64. 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η Επιχείρηση έχει συνάψει τα εξής δάνεια : 

Α/Α Πιστωτικό Ίδρυμα Ποσό € 
Ημερομηνία 

Σύναψης 
Διάρκεια Αποπληρωμής (έτη) 

1 

Ταμείο 

Παρακαταθηκών & 

Δανείων (Τ.Π.&Δ.) 

2.677.916,00 18-03-2003 15 
01-01-2004/ 

31-12-2018 

2 
Alpha Bank (πρώην 

Εμπορική Τράπεζα) 
1.400.000,00 26-07-2004 15 

28-12-2004/ 

28-12-2018 

3 
Alpha Bank (πρώην 

Εμπορική Τράπεζα) 
600.000,00 26-07-2004 15 

28-12-2004/ 

28-12-2018 

 

Προς εξασφάλιση του δανείου που έλαβε η Επιχείρηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Α/Α 1), έχει εκχωρήσει και λόγω ενεχύρου μεταβιβάσει στο Τ.Π.&Δ. από την ημερομηνία σύναψής του 

και για όλη τη διάρκειά του δανείου μέχρι την πλήρη εξόφληση του, από τα έσοδα, τακτικά και έκτακτα, 

από την εκμετάλλευση της επιχείρησης παρόντα και μελλοντικά, ποσό ίσο με την τοκοχρεωλυτική δόση 
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και κάθε ποσό που θα οφείλεται από και εξαιτίας του δανείου.  Παράλληλα και για ακόμη μεγαλύτερη 

ασφάλεια του δανείου μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, οι τρίτοι συμβαλλόμενοι πρώην Δήμοι Αμυνταίου 

και Φιλώτα (νυν Δήμος Αμυνταίου), οι οποίοι ορίστηκαν ως εγγυητές, έχουν εκχωρήσει στο Τ.Π.&Δ. από 

την ημερομηνία σύναψης του και για όλη τη διάρκεια του δανείου μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, απ’ 

όλα τα έσοδά τους (εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με το Ν.2503/97, αριθμ.11, 

παρ.29Β’5), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, παρόντα και μελλοντικά, τις 

προσόδους τους, τα μισθώματα, τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό 

Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές, καθώς επίσης και το τέλος του Ειδικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος (Ε.Α.Π.) του Ν.2446/96, το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης και κάθε άλλο ποσό της 

τοκοχρεωλυτικής δόσης και κάθε άλλο ποσό που οφείλεται από και εξ αιτίας του δανείου. 

Προς εξασφάλιση των δανείων που έλαβε η επιχείρηση από την Alpha Bank A.E.-πρώην Εμπορική 

Τράπεζα-(Α/Α 2 και 3), πλέον τόκων συμβατικών, υπερημερίας και ανατοκισμού, προμηθειών και εξόδων 

και ανεξάρτητα από το ληξιπρόθεσμο ή μη της απαίτησης αυτής, η Επιχείρηση έχει εκχωρήσει στην 

Τράπεζα τις απαιτήσεις που απορρέουν από την υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση (τοπικός πόρος 

ανάπτυξης Νομού Φλώρινας) για την υλοποίηση της επένδυσης που ανέρχεται στο ποσό των 

3.100.913,25 € ή 206.727,55 € κατ’ έτος για 15 χρόνια, αρχής γενόμενης από το έτος 2004. 

 

 (β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:   

Έως 1 έτος 413.516,80 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 413.516,80 

Μακροπρόθεσμο τμήμα:   

1 έως 2 έτη 432.499,19 

2 έως 5 έτη 452.442,79 

Άνω των 5 ετών   

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 884.941,98 

Γενικό Σύνολο 1.298.458,78 

 
10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
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Δεν υπάρχουν. 

 
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Υπόλοιπο ενάρξεως 3.965.742,03 

 

8.483.176,70 

 
Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου 5.161.436,64 0,00 

Επιστροφές επιχορηγήσεων 0,00 -4.234.176,00 

Αποσβέσεις -285.258,67 -283.258,67 

Υπόλοιπο λήξεως 8.841.920,00 3.965.742,03 

 
 

 

 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προκαταβολές Πελατών 30.856,24 

 

29.449,99 
Προμηθευτές 2.354.448,84 1.746.628,37 

Επιταγές πληρωτέες 0,00 593,45 

Σύνολο 2.385.305,08 1.776.671,81 

 
10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 435,66 938,24 

Σύνολο 435,66 938,24 

 

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

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Τέλη κατανάλωσης 1.542.218,66 1.363.790,21 

Τέλη σύνδεσης 820.772,68 26.420,66 

Τοπικός πόρος 953.524,00 484.066,45 

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων 285.258,67 283.258,67 

Τόκοι  70.216,95 186.982,09 

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





 25 

Σύνολο 3.671.990,96 2.344.518,08 

 

Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Αμοιβές προσωπικού 415.740,07 413.873,48 

Αμοιβές εργολάβων 250.105,40 236.374,47 

Αποσβέσεις  692.343,90 689.498,51 

Θερμική ενέργεια 345.064,34 304.209,06 

Σύνολο 1.703.253,71 1.643.955,52 

 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Δεν υπάρχουν. 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Η επιχείρηση είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν μπορεί να διανείμει κέρδη. 
 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 

Η επιχείρηση είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν μπορεί να διανείμει κέρδη. 

 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Διοικητικό προσωπικό 10 11 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 9 9 

Σύνολο 19 20 

 

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

 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ημερομίσθια 331.279,71 326.027,45 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 84.460,36 87.846,03 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 10.932,83 21.890,81 
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Σύνολο 426.672,90 435.764,29 

 

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 

περιοχές 
 

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης αφορά μόνο παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας και 

συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμυνταίου. 

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.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Επιχείρηση 

ως θυγατρική 
 

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

22.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Επιχείρηση ως 

θυγατρική 
 

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η Επιχείρηση επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

 Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Δεσμεύσεις 

για παροχές 

μετά την 

έξοδο από την 

υπηρεσία 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου 

1.066,50 0,00 0,00 
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Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα 
0,00 0,00 0,00 

Σε διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.066,50 0,00 0,00 

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

Η Επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη μόνο στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, ήτοι πώληση θερμικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν λοιπές 

συναλλαγές εκτός των όσων αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 24. 

26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 

υπηρεσίες διασφαλίσεως 
 

Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1.800,00 1.500,00 

 1.800,00 1.500,00 

 

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα 

οποία η διοίκηση της Επιχείρησης έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων 

δώδεκα μηνών 
 

Η διοίκηση της Επιχείρησης δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και 

οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις. 

28. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 

θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της Επιχείρησης 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

29. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Επιχείρηση έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μισθώσεως που αφορά την 

ενοικίαση ακινήτου η οποία λήγει 30-11-2019.  Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε 

έτος. 

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Έως 1 έτος 13.187,14 11.004,79 

Από 1 έως και 5 έτη 37.255,50 - 

Πάνω από 5 έτη 0,00 - 

Σύνολο 50.442,64 11.004,79 
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β) Εγγυήσεις  

Η Επιχείρηση δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις  χρήσεις 

2010 έως και 2014,  δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη πρόσθετων φόρων που θα προκύψουν μετά από 

σχετικό έλεγχο. 

Κατά της Επιχείρησης έχει ασκηθεί αγωγή από  επτά (7) εργολάβους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 

εργάστηκαν στην επιχείρηση χωρίς σύμβαση και αξιώνουν μισθούς και επιδόματα συνολικού ποσού 

252.696,00 €.  Σύμφωνα με την Διοίκηση και τον Νομικό Σύμβουλο δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για την 

πορεία της υποθέσεως.  Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

31. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η Επιχείρηση έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των 

παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα 

στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με 

τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα 

γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:  

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση 
  

Κονδύλι 

Επίπτωση επί του 

Ισολογισμού σε € 

Επίπτωση επί 

των 

αποτελεσμάτων 

σε € 
Απαλλαγή 

2013 2014 2015 2014 2015 

Έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης 

εγκαταστάσεως 
          

Δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον 

ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 

και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει 

των κείμενων φορολογικών διατάξεων  ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους, καθώς 

και τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της 

καταστάσεως αποτελεσμάτων. 
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των 

ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών 

οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

 

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  9.805.885,46 14.103.778,93 

Αναταξινόμηση κρατικής επιχορηγήσεως στις υποχρεώσεις -3.965.742,03 -8.483.176,70 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  5.840.143,43 5.620.602,23 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 
 

    Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης       

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2016 2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Ενσώματα πάγια       

    Ακίνητα 6.1 6.173.595,81 6.502.894,28 

    Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 8.069.961,38 8.649.214,46 

    Λοιπός εξοπλισμός 6.1 45.485,04 33.784,01 

  Σύνολο   14.289.042,23 15.185.892,75 

  Άυλα πάγια στοιχεία     

    Λοιπά άυλα 6.2 86.536,93 28.609,13 

  Σύνολο   86.536,93 28.609,13 

  Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.3   

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

    Λοιπά 7.1 6.494,20 6.494,20 

  Σύνολο 7.1 6.494,20 6.494,20 

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων   14.382.073,36 15.220.996,08 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

  Αποθέματα     

    Προκαταβολές για αποθέματα   573,09 573,09 

  Σύνολο   573,09 573,09 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

    Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 595.452,38 847.471,19 

    Δουλευμένα έσοδα περιόδου   3.619,74 2.733,99 

    Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 544.247,83 63.745,29 

    Προπληρωμένα έξοδα   1.569,76 1.689,09 

    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   2.372.828,61 4.028.125,49 

  Σύνολο   3.517.718,32 4.943.765,05 

  Σύνολο κυκλοφορούντων   3.518.291,41 4.944.338,14 
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  Σύνολο ενεργητικού   17.900.364,77 20.165.334,22 

  ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Καθαρή θέση      

  Καταβλημένα κεφάλαια      

    Κεφάλαιο   5.243.757,34 5.243.757,34 

  Σύνολο   5.243.757,34 5.243.757,34 

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

    Αποτελέσματα εις νέο   1.525.146,00 1.850.947,17 

  Σύνολο   1.525.146,00 1.850.947,17 

    Σύνολο καθαρής θέσης   6.768.903,34 7.094.704,51 

Προβλέψεις      

    Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 34.951,04 32.823,64 

    Σύνολο   34.951,04 32.823,64 

Υποχρεώσεις     

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

    Δάνεια 10.1.1 452.405,10 884.941,98 

    Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.3 8.353.723,23 8.841.920,00 

    Σύνολο   8.806.128,33 9.726.861,98 

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

    Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 432.536,88 413.516,80 

    Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 1.839.845,94 2.385.305,08 

    Φόρος εισοδήματος   0,00 441.166,97 

    Λοιποί φόροι και τέλη   1.395,03 39.823,11 

    Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   1.056,57 949,32 

    Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 460,00 435,66 

    Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   15.087,64 29.747,15 

    Σύνολο   2.290.382,06 3.310.944,09 

    Σύνολο υποχρεώσεων   11.096.510,39 13.070.629,71 

    Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   17.900.364,77 20.165.334,22 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σημείωση 2016 2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 1.609.277,82 2.362.991,34 

Λοιπά συνήθη έσοδα 11 18.091,74 40.891,84 

Παροχές σε εργαζόμενους   -435.363,03 -426.672,90 

Αποσβέσεις   -941.492,08 -692.343,90 

Λοιπά έξοδα και ζημίες   -1.070.430,37 -830.337,86 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 

ποσό)   436,19 23.090,60 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   475.410,48 1.238.978,98 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   -344.069,25 1.716.598,10 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   82.322,30 70.530,75 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -63.254,22 -80.940,08 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -325.001,17 1.706.188,77 

Φόροι εισοδήματος   -800,00 -451.627,69 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -325.801,17 1.254.561,08 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης 
 

 

  
Κεφάλαιο 

Αποτελέσματα εις 

νέο 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2015 5.243.757,34 596.386,09 5.840.143,43 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 1.254.561,08 1.254.561,08 

Υπόλοιπο 31.12.2015 5.243.757,34 1.850.947,17 7.094.704,51 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 -325.801,17 -325.801,17 

Υπόλοιπο 31.12.2016 5.243.757,34 1.525.146,00 6.768.903,34 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 
 

  Σημείωση 2016 2015 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Αποτέλεσμα προ φόρων   -325.001,17 1.706.188,77 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων 

πάγιων   941.492,08 692.343,90 

Προβλέψεις   1.691,21 -12.157,77 

Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων   -475.196,11 -285.258,67 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)   -19.068,08 10.409,33 

    123.917,93 2.111.525,56 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης     

Μεταβολή απαιτήσεων   -228.813,96 -209.963,76 

Μεταβολή υποχρεώσεων   -215.753,12 425.626,31 

    -444.567,08 215.662,55 

Μείον:     

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους   -63.254,22 -80.940,08 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος   888.978,99 -9.869,77 

Σύνολο   -952.233,21 -90.809,85 

Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες   1.363.449,71 2.236.378,26 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) 

παγίων στοιχείων 

 

66.637,09 -4.890.801,65 

Εισπράξεις (επιστροφές) επιχορηγήσεων για 

απόκτηση παγίων   -117.857,11 5.161.436,64 

Τόκοι εισπραχθέντες   82.322,30 70.530,75 
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Σύνολο   31.102,28 341.165,74 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια   -413.516,80 -394.788,48 

Σύνολο   -413.516,80 -394.788,48 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων     

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της χρήσης   -1.655.296,88 2.182.755,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

περιόδου   4.028.125,49 1.845.369,97 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 

περιόδου   2.372.828,61 4.028.125,49 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 

2016 
 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Επιχείρηση 
α) Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου 

β) Νομικός τύπος: Δημοτική Επιχείρηση. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο 532 00, Ελλάδα 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: Δεν υπάρχει υποχρέωση. 

ΓΕ.ΜΗ.: Δεν υπάρχει υποχρέωση. 

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η Επιχείρηση  ανήκει στην κατηγορία μεγάλη οντότητα. 

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

με τον νόμο 4308/2014. 

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

λειτουργικό νόμισμα της Επιχείρησης.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Επιχείρησης ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 
Η Επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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 Επιχείρηση 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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 

βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά 

αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

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: 

➢ Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 
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➢ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων (πλην ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών) 10 έτη. 

➢ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά και περιφερειακά 5 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 Επιχείρησης 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 5%, 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 Επιχείρηση δεν αναμένει 

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

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της 

διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της 

αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  
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Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

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 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 

στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε 

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα 

έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το 

επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου . 

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό 

που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το μεγαλύτερο από: 

➢ Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

➢ Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

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.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

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

την Επιχείρηση. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 

σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου 

παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα (εκτός από χρηματιστηριακά εμπορεύματα 

και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ 
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του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με 

τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε 

ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

Τα χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. 

Ειδικότερα: 

➢ Εμπορεύματα που οι τιμές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, δηλαδή είναι 

χρηματιστηριακά αγαθά, εφόσον αυτά κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια 

κερδοσκοπικών συναλλαγών, αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που 

απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων στην 

εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν.  

➢ Τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον 

το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Διαφορές από την αποτίμηση των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.  

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, αυτές οι τιμές, 

μειωμένες με το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση 

της εύλογης αξίας. 

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, η εκτίμηση 

της εύλογης αξίας γίνεται με χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Επειδή η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

ενσωματώνει τους συνυφασμένους με το προς αποτίμηση στοιχείο κινδύνους χρησιμοποιήθηκε 

το χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο ποσοστού 5%.  

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 
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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. 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 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη 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.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα 

από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η Επιχείρηση καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  
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Ειδικότερα: 

➢ Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

✓ Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους. 

✓ Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

✓ Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

➢ Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο 

του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

➢ Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

✓ Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

✓ Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

✓  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

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  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της 

Επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

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 Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   
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3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

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 παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

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 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιχείρηση 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 
 

Στον λογαριασμό «Δάνεια» του Παθητικού περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € 452.405,10 

δανειακής υποχρεώσεως προς την τράπεζα Alpha και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το αντίστοιχο 

βραχυπρόθεσμο τμήμα € 432.536,88 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

«Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων». 

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

ΚΤΙΡΙΑ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜ

ΑΤΑ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ - 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΠΛΑ 

ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣ

ΜΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙ

ΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ

ΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤ

ΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣ

ΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

8.232.461,

47 

15.075.79

7,43 

55.620,5

7 

47.986,3

7 85.242,45 

791.637

,56 

24.288.74

5,85 

ΑΓΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 

18.154,1

4 83.964,00 451,22 

102.569,3

6 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ

ΕΣ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,00 89.100,00 0,00 0,00 -169.206,45 

80.106,

45 0,00 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΤΕΛΟΥΣ 

8.232.461,

47 

15.164.89

7,43 

55.620,5

7 

66.140,5

1 0,00 

872.195

,23 

24.391.31

5,21 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕ

ΝΤΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

1.729.567,

19 

6.490.932,

97 

30.305,1

0 

39.517,8

3 0,00 

783.920

,88 

9.074.243,

97 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

329.298,4

7 

604.003,0

8 3.572,04 2.881,07 0,00 

1.737,4

2 

941.492,0

8 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕ

ΝΤΑ ΛΗΞΗΣ 

2.058.865,

66 

7.094.936,

05 

33.877,1

4 

42.398,9

0 0,00 

785.658

,30 

10.015.73

6,05 

        
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ

ΤΗ ΑΞΙΑ 

ΤΕΛΟΥΣ 

6.173.595,

81 

8.069.961,

38 

21.743,4

3 

23.741,6

1 0,00 

86.536,

93 

14.375.57

9,16 

        
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ

ΤΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ

ΝΟΥ 

6.502.894,

28 

8.584.864,

46 

25.315,4

7 8.468,54 85.242,45 

7.716,6

8 

15.214.50

1,88 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Έξοδα 

ιδρύσεως & 

πρώτης 

εγκατάστασης 

Έξοδα 

Αυξήσεως 

κεφαλαίου 

Έξοδα 

αναδιοργανώσεως 
Σύνολο 

Αγορές έως 1.1.2015 703.056,79 52.437,57 30.827,84 786.322,20 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.315,36 5.315,36 

Μεταφορές περιόδου 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις έως 31.12.2015 -703.056,79 -52.437,57 -28.426,52 -783.920,88 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 7.716,68 7.716,68 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 451,22 451,22 

Μεταφορές περιόδου 80.106,45 0,00 0,00 80.106,45 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 -1.737,42 -1.737,42 

Υπόλοιπο 31.12.2016 80.106,45 0,00 6.430,48 86.536.93 

 

6.3. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και 

μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό 

κατασκευή 

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπά ασώματα 

πάγια 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2015 298.005,35 1.085.714,89 0,00 1.383.720,21 

Προσθήκες περιόδου 1.841.030,94 1.902.943,92 20.892,45 3.764.867,31 

Μεταφορές περιόδου -2.139.036,26 -2.924.308,81 0,00 -5.063.345,07 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 64.350,00 20.892,45 85.242,45 

Προσθήκες περιόδου 0,00 24.750,00 59.214,00 83.964,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 -89.100,00 -80.106,45 -169.206,45 

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Οι κατωτέρω κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμήθηκαν στην 

εύλογη αξία τους: 

➢ Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

➢ Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού χαρτοφυλακίου 

➢ Παράγωγα για αντιστάθμιση 

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων προσδιορίστηκε με 

προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών τους ροών. 
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Η εύλογη αξία των στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου βασίστηκε στις χρηματιστηριακές 

τιμές τους. 

Η εύλογη αξία των κατεχόμενων για αντιστάθμιση παραγώγων, (σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων) 

βασίστηκε στις τιμές που προσδιορίστηκαν από την τράπεζα. Η κύρια σύμβαση αφορά σε οφειλόμενο 

δάνειο μεταβλητού επιτοκίου τριετούς διάρκειας. Με το παράγωγο αντισταθμίζεται ο κίνδυνος των 

ταμιακών ροών που προκύπτουν από τη μεταβολή του επιτοκίου. 

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των 

μελλοντικών ταμειακών ροών των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι οι εξής: 

➢ Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου: 

Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου καθορίστηκε με βάση την εξωτερική πληροφόρηση που 

λήφθηκε για κάθε ενεργό αγορά.  

➢ Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: 

Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA υπολογίστηκαν με βάση τα 

πραγματικά ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών, προσαρμοσμένων προκειμένου να 

λάβουν υπόψη και τις αναμενόμενες μεταβολές κερδοφορίας.  

Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξαν χρηματοοικονομικά στοιχεία των ανωτέρω κατηγοριών, οπότε 

δεν έγινε και καμία αποτίμηση στην εύλογη αξία. 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Δεν υπάρχουν. 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που 

υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Δεν υπάρχουν. 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Πελάτες εσωτερικού 655.888,13 909.909,68 

Μείον Πρόβλεψη υποτίμησης -60.435,75 -60.871,94 

Μείον εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακανονισμό 0,00 -1.566,55 

Σύνολο 595.452,38 847.471,19 

 
7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 
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Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α. 90.466,36 52.321,99 

Λοιπές απαιτήσεις 90,00 2.778,36 

Οφειλές πελατών από πιστωτικές κάρτες 2.235,45 8.644,94 

Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος 447.812,02 0,00 

Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος 3.644,00 0,00 

Σύνολο 544.247,83 63.745,29 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο κεφάλαιο της Επιχείρησης έχει συνολικό ύψος ευρώ 5.243.757,34. 

Τα κέρδη εις νέον της επιχείρησης είναι ίσα με ευρώ 1.525.146,00 

9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Στην παρούσα χρήση τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ποσό ευρώ 2.127,40 για πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνει την ήδη δημιουργημένη πρόβλεψη από 

31/12/2015 ποσού ευρώ 32.823,64 και δημιουργεί την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

31/12/2016 συνολικού ποσού ευρώ 34.951,04. 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η Επιχείρηση έχει συνάψει τα εξής δάνεια : 

Α/Α Πιστωτικό Ίδρυμα Ποσό € 
Ημερομηνία 

Σύναψης 
Διάρκεια Αποπληρωμής (έτη) 

1 

Ταμείο 

Παρακαταθηκών & 

Δανείων (Τ.Π.&Δ.) 

2.677.916,00 18-03-2003 15 
01-01-2004/ 

31-12-2018 

2 
Alpha Bank (πρώην 

Εμπορική Τράπεζα) 
1.400.000,00 26-07-2004 15 

28-12-2004/ 

28-12-2018 
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3 
Alpha Bank (πρώην 

Εμπορική Τράπεζα) 
600.000,00 26-07-2004 15 

28-12-2004/ 

28-12-2018 

 

Προς εξασφάλιση του δανείου που έλαβε η Επιχείρηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Α/Α 1), έχει εκχωρήσει και λόγω ενεχύρου μεταβιβάσει στο Τ.Π.&Δ. από την ημερομηνία σύναψής του 

και για όλη τη διάρκειά του δανείου μέχρι την πλήρη εξόφληση του, από τα έσοδα, τακτικά και έκτακτα, 

από την εκμετάλλευση της επιχείρησης παρόντα και μελλοντικά, ποσό ίσο με την τοκοχρεωλυτική δόση 

και κάθε ποσό που θα οφείλεται από και εξαιτίας του δανείου.  Παράλληλα και για ακόμη μεγαλύτερη 

ασφάλεια του δανείου μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, οι τρίτοι συμβαλλόμενοι πρώην Δήμοι Αμυνταίου 

και Φιλώτα (νυν Δήμος Αμυνταίου), οι οποίοι ορίστηκαν ως εγγυητές, έχουν εκχωρήσει στο Τ.Π.&Δ. από 

την ημερομηνία σύναψης του και για όλη τη διάρκεια του δανείου μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, απ’ 

όλα τα έσοδά τους (εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με το Ν.2503/97, αριθμ.11, 

παρ.29Β’5), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, παρόντα και μελλοντικά, τις 

προσόδους τους, τα μισθώματα, τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό 

Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές, καθώς επίσης και το τέλος του Ειδικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος (Ε.Α.Π.) του Ν.2446/96, το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης και κάθε άλλο ποσό της 

τοκοχρεωλυτικής δόσης και κάθε άλλο ποσό που οφείλεται από και εξ αιτίας του δανείου. 

Προς εξασφάλιση του δανείου που έλαβε η επιχείρηση από την Alpha Bank A.E. (πρώην Εμπορική 

Τράπεζα), πλέον τόκων συμβατικών, υπερημερίας και ανατοκισμού, προμηθειών και εξόδων και 

ανεξάρτητα από το ληξιπρόθεσμο ‘η μη της απαίτησης αυτής, η Επιχείρηση έχει εκχωρήσει στην Τράπεζα 

τις απαιτήσεις που απορρέουν από την υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση (τοπικός πόρος 

ανάπτυξης Νομού Φλώρινας) για την υλοποίηση της επένδυσης που ανέρχεται στο ποσό των 

3.100.913,25 € ή 206.727,55 € κατ’ έτος για 15 χρόνια, αρχής γενόμενης από το έτος 2004. 

 (β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:   

Έως 1 έτος 432.536,88 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 432.536,88 

Μακροπρόθεσμο τμήμα:   

1 έως 2 έτη 452.405,10 

2 έως 5 έτη - 

Άνω των 5 ετών  - 
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Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 452.405,10 

Γενικό Σύνολο 884.941,98 

 

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν. 

 
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων Χρήση 2016 Χρήση 2015 

Υπόλοιπο ενάρξεως 8.841.920,00 3.965.742,03 

 
Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου 104.856,45 5.161.436,64 

Επιστροφές επιχορηγήσεων -117.857,11 0,00 

Αποσβέσεις -475.196,11 -285.258,67 

Υπόλοιπο λήξεως 8.353.723,23 8.841.920,00 

 

 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Προκαταβολές Πελατών 41.525,03 30.856,24 

 
Προμηθευτές 1.792.151,55 2.354.448,84 

Επιταγές πληρωτέες 6.169,36 0,00 

Σύνολο 1.839.845,94 2.385.305,08 

 

 

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 460,00 435,66 

Σύνολο 460,00 435,66 

 

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

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
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Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Τέλη κατανάλωσης 1.564.896,22 1.542.218,66 

Τέλη σύνδεσης 44.381,60 820.772,68 

Τοπικός πόρος 0,00 953.524,00 

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων 475.196,11 285.258,67 

Τόκοι  82.322,30 70.216,95 

Σύνολο 2.166.796,23 3.671.990,96 

 

Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Αμοιβές προσωπικού 433.235,63 415.740,07 

Αμοιβές εργολάβων 263.324,10 250.105,40 

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 74.847,20 59.314,95 

Επισκευές & συντηρήσεις μηχαν/των-τεχν.εγκατ.-

λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού 

 

235.595,64 5.377,74 

Θερμική ενέργεια 376.877,10 345.064,34 

Αποσβέσεις 941.492,08 692.343,90 

Σύνολο 2.325.371,75 1.767.946,40 

 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Δεν υπάρχουν. 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Η επιχείρηση είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν μπορεί να διανείμει κέρδη. 
 

 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 

Η επιχείρηση είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν μπορεί να διανείμει κέρδη. 

 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Διοικητικό προσωπικό 10 10 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 9 8 
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Σύνολο 19 18 

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

 31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 344.231,70 331.279,71 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 651,10 0,00 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 88.352,83 84.460,36 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 2.127,40 10.932,83 

Σύνολο 435.636,03 426.672,90 

 

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 

περιοχές 
 

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης αφορά μόνο παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας και 

συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμυνταίου. 

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.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Επιχείρηση 

ως θυγατρική 
 

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

22.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Επιχείρηση ως 

θυγατρική 
 

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
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Η Επιχείρηση επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

 Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Δεσμεύσεις 

για παροχές 

μετά την 

έξοδο από την 

υπηρεσία 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου 

2.551,50 0,00 0,00 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα 
0,00 0,00 0,00 

Σε διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 2.551,50 0,00 0,00 

 

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

Η Επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη μόνο στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, ήτοι πώληση θερμικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν λοιπές 

συναλλαγές εκτός των όσων αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 24. 

26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 

υπηρεσίες διασφαλίσεως 
 

Οι αμοιβές που αναμένεται να χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1.500,00 1.800,00 

 1.500,00 1.800,00 

 

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα 

οποία η διοίκηση της Επιχείρησης έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων 

δώδεκα μηνών 
 

Η διοίκηση της Επιχείρησης δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και 

οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις. 

28. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 

θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της Επιχείρησης 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

29. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
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Η Επιχείρηση έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μισθώσεως που αφορά την 

ενοικίαση ακινήτου η οποία λήγει 30-11-2019.  Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε 

έτος. 

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Έως 1 έτος 9.496,50 13.187,14 

Από 1 έως και 5 έτη 25.644,50 37.255,50 

Πάνω από 5 έτη - 0,00 

Σύνολο 35.141,00 50.442,64 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Επιχείρηση δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις  χρήσεις 

2010 έως και 2014,  δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη πρόσθετων φόρων που θα προκύψουν μετά από 

σχετικό έλεγχο. 

Κατά της Επιχείρησης έχει ασκηθεί αγωγή από  επτά (7) εργολάβους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 

εργάστηκαν στην επιχείρηση χωρίς σύμβαση και αξιώνουν μισθούς και επιδόματα συνολικού ποσού 

252.696,00 €.  Σύμφωνα με την Διοίκηση και τον Νομικό Σύμβουλο δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για την 

πορεία της υποθέσεως.  Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 
 

    Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης       

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2017 2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Ενσώματα πάγια       

    Ακίνητα 6.1 6.199.725,13 6.173.595,81 

    Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 7.464.789,28 8.069.961,38 

    Λοιπός εξοπλισμός 6.1 48.562,30 45.485,04 

  Σύνολο   13.713.076,71 14.289.042,23 

  Άυλα πάγια στοιχεία       

    Λοιπά άυλα 6.2 77.358,82 86.536,93 

  Σύνολο   77.358,82 86.536,93 

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

    Λοιπά 7.1 6.494,20 6.494,20 

  Σύνολο 

 

6.494,20 6.494,20 

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων   13.796.929,73 14.382.073,36 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Αποθέματα       

    Προκαταβολές για αποθέματα   573,09 573,09 

  Σύνολο   573,09 573,09 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

    Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 579.402,73 595.452,38 

    Δουλευμένα έσοδα περιόδου 7.2.2 319.626,57 3.619,74 

    Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 123.622,19 544.247,83 

    Προπληρωμένα έξοδα   1.569,76 1.569,76 

    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   2.128.400,90 2.372.828,61 

  Σύνολο   3.152.622,15 3.517.718,32 

  Σύνολο κυκλοφορούντων   3.153.195,24 3.518.291,41 

  Σύνολο ενεργητικού   16.950.124,97 17.900.364,77 
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  ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Καθαρή θέση       

  Καταβλημένα κεφάλαια       

    Κεφάλαιο 8 5.243.757,34 5.243.757,34 

  Σύνολο   5.243.757,34 5.243.757,34 

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

    Αποτελέσματα εις νέο  8 1.611.826,89 1.525.146,00 

  Σύνολο   1.611.826,89 1.525.146,00 

    Σύνολο καθαρής θέσης   6.855.584,23 6.768.903,34 

Προβλέψεις       

    Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 40.351,23 34.951,04 

    Σύνολο   40.351,23 34.951,04 

Υποχρεώσεις       

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

    Δάνεια 10.1.1 0,00 452.405,10 

    Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.2 7.876.527,12 8.353.723,23 

    Σύνολο   7.876.527,12 8.806.128,33 

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

    Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 452.405,10 432.536,88 

    Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 1.628.823,21 1.839.845,94 

    Φόρος εισοδήματος   64.528,88 0,00 

    Λοιποί φόροι και τέλη   6.433,24 1.395,03 

    Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   8.461,57 1.056,57 

    Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 450,50 460,00 

    Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 10.2.3 16.559,89 15.087,64 

    Σύνολο   2.177.662,39 2.290.382,06 

            

    Σύνολο υποχρεώσεων   10.094.540,74 11.131.461,43 

    Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   16.950.124,97 17.900.364,77 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  

Σημείωση 

11 2017 2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  2.072.121,54 1.609.277,82 

Λοιπά συνήθη έσοδα  8.960,23 18.091,74 

Παροχές σε εργαζόμενους  -465.007,62 -435.363,03 

Αποσβέσεις  -960.985,12 -941.492,08 

Λοιπά έξοδα και ζημίες  -991.189,13 

-

1.070.430,37 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 

ποσό)  890,26 436,19 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  478.746,31 475.410,48 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  143.536,47 -344.069,25 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  55.397,93 82.322,30 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -44.564,50 -63.254,22 

Αποτέλεσμα προ φόρων 

 

154.369,90 -325.001,17 

Φόροι εισοδήματος 

 

-67.689,01 -800,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

 

86.680,89 -325.801,17 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης 
 

  Κεφάλαιο 
Αποτελέσματα εις 

νέο 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 5.243.757,34 1.850.947,17 7.094.704,51 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 -325.801,17 -325.801,17 

Υπόλοιπο 31.12.2016 5.243.757,34 1.525.146,00 6.768.903,34 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 86.680,89 86.680,89 

Υπόλοιπο 31.12.2017 5.243.757,34 1.611.826,89 6.855.584,23 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 
 

  Σημείωση 2017 2016 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Αποτέλεσμα προ φόρων   154.369,90 -325.001,17 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων 

πάγιων 
  960.985,12 941.492,08 

Προβλέψεις   4.509,93 1.691,21 

Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων   -477.196,11 -475.196,11 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)   -10.833,43 -19.068,08 

    631.835,41 123.917,93 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης 
      

Μεταβολή απαιτήσεων   121.558,72 -228.813,96 

Μεταβολή υποχρεώσεων   392.375,76 -215.753,12 

    513.934,48 -444.567,08 

Μείον:       

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους   -44.564,50 -63.254,22 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος   -592.652,66 -888.978,99 

Σύνολο   -637.217,16 -952.233,21 

Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
  508.552,73 -1.272.882,36 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) 

παγίων στοιχείων  -375.841,49 66.637,09 

Εισπράξεις (επιστροφές) επιχορηγήσεων για 

απόκτηση παγίων 
  0,00 -117.857,11 

Τόκοι εισπραχθέντες   55.397,93 82.322,30 
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Σύνολο   -320.443,56 31.102,28 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια   -432.536,88 -413.516,80 

Σύνολο   -432.536,88 -413.516,80 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων       

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της χρήσης 
  -244.427,71 -1.655.296,88 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

περιόδου 
  2.372.828,61 4.028.125,49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 

περιόδου 
  2.128.400,90 2.372.828,61 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 

2017 
 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Επιχείρηση 
α) Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου 

β) Νομικός τύπος: Δημοτική Επιχείρηση. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο 532 00, Ελλάδα 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: Δεν υπάρχει υποχρέωση. 

ΓΕ.ΜΗ.: Δεν υπάρχει υποχρέωση. 

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η Επιχείρηση  ανήκει στην κατηγορία μεγάλη οντότητα. 

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

με τον νόμο 4308/2014. 

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

λειτουργικό νόμισμα της Επιχείρησης.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Επιχείρησης ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 
 

Η Επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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 Επιχείρηση 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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 

βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά 

αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

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: 
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➢ Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

➢ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα επιβατικά 10 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων (πλην ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών) 10 έτη. 

➢ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά και περιφερειακά 5 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 Επιχείρησης 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 5%, 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 Επιχείρηση δεν αναμένει 

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

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της 

διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της 

αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  
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Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

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 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 

στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε 

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα 

έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το 

επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου . 

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό 

που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το μεγαλύτερο από: 

➢ Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

➢ Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

ΑΔΑ: 9Ξ5ΦΟΕΤΔ-Φ6Ν





 63 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

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.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

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

την Επιχείρηση. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 

σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου 

παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα (εκτός από χρηματιστηριακά εμπορεύματα 

και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ 
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του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με 

τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε 

ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

Τα χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. 

Ειδικότερα: 

➢ Εμπορεύματα που οι τιμές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, δηλαδή είναι 

χρηματιστηριακά αγαθά, εφόσον αυτά κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια 

κερδοσκοπικών συναλλαγών, αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που 

απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων στην 

εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν.  

➢ Τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον 

το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Διαφορές από την αποτίμηση των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.  

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, αυτές οι τιμές, 

μειωμένες με το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση 

της εύλογης αξίας. 

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, η εκτίμηση 

της εύλογης αξίας γίνεται με χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Επειδή η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

ενσωματώνει τους συνυφασμένους με το προς αποτίμηση στοιχείο κινδύνους χρησιμοποιήθηκε 

το χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο ποσοστού 5%.  

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 
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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. 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 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη 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.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα 

από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η Επιχείρηση καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  
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Ειδικότερα: 

➢ Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

✓ Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους. 

✓ Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

✓ Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

➢ Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο 

του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

➢ Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

✓ Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

✓ Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

✓  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

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  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της 

Επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

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 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 
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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 παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

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 2017 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιχείρηση 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 
 

Στον λογαριασμό «Δάνεια» του Παθητικού περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € 0,00 

δανειακής υποχρεώσεως προς την τράπεζα Alpha και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το αντίστοιχο 

βραχυπρόθεσμο τμήμα € 452.405,10 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

«Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων». 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

ΚΤΙΡΙΑ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

- ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 8.232.461,47 15.164.897,43 55.620,57 66.140,51 0,00 872.195,23 24.391.315,21 

ΑΓΟΡΕΣ 0,00 8.293,90 0,00 11.677,79 355.427,79 442,01 375.841,49 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 355.427,79 0,00 0,00 0,00 -355.427,79 0,00 0,00 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 8.587.889,26 15.173.191,33 55.620,57 77.818,30 0,00 872.637,24 24.767.156,70 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2.058.865,66 7.094.936,05 33.877,14 42.398,90 0,00 785.658,30 10.015.736,05 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 329.298,47 613.466,00 3.572,04 5.028,49 0,00 9.620,12 960.985,12 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΛΗΞΗΣ 2.388.164,13 7.708.402,05 37.449,18 47.427,39 0,00 795.278,42 10.976.721,17 

        
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ 6.199.725,13 7.464.789,28 18.171,39 30.390,91 0,00 77.358,82 13.790.435,53 

        
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 6.173.595,81 8.069.961,38 25.743,43 23.741,61 0,00 86.536,93 14.375.579,16 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία 

Έξοδα 

ιδρύσεως & 

πρώτης 

εγκατάστασης 

Έξοδα 

Αυξήσεως 

κεφαλαίου 

Έξοδα 

αναδιοργανώσεως 
Σύνολο 

Αγορές έως 1.1.2016 703.056,79 52.437,57 36.143,20 791.637,56 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 451,22 451,22 

Μεταφορές περιόδου 

 

80.106,45 0,00 0,00 80.106,45 

Αποσβέσεις έως 31.12.2016 -703.056,79 -52.437,57 -30.163,94 -

785.658,30 Υπόλοιπο 31.12.2016 80.106,45 0,00 6.430,48 86.536,93 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 442.01 442,01 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις περιόδου -8.010,64 0,00 -1.609,48 -9.620,12 

Υπόλοιπο 31.12.2017 72.095,81 0,00 5.263,01 77.358,82 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Οι κατωτέρω κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους: 

➢ Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

➢ Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού χαρτοφυλακίου 

➢ Παράγωγα για αντιστάθμιση 

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

προσδιορίστηκε με προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών τους ροών. 

Η εύλογη αξία των στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου βασίστηκε στις 

χρηματιστηριακές τιμές τους. 

Η εύλογη αξία των κατεχόμενων για αντιστάθμιση παραγώγων, (σύμβαση ανταλλαγής 

επιτοκίων) βασίστηκε στις τιμές που προσδιορίστηκαν από την τράπεζα. Η κύρια σύμβαση 

αφορά σε οφειλόμενο δάνειο μεταβλητού επιτοκίου τριετούς διάρκειας. Με το παράγωγο 

αντισταθμίζεται ο κίνδυνος των ταμιακών ροών που προκύπτουν από τη μεταβολή του 

επιτοκίου. 

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας 

των μελλοντικών ταμειακών ροών των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων είναι οι εξής: 

➢ Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου: 
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Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου καθορίστηκε με βάση την εξωτερική 

πληροφόρηση που λήφθηκε για κάθε ενεργό αγορά.  

➢ Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: 

Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA υπολογίστηκαν με 

βάση τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών, προσαρμοσμένων προκειμένου 

να λάβουν υπόψη και τις αναμενόμενες μεταβολές κερδοφορίας.  

Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξαν χρηματοοικονομικά στοιχεία των ανωτέρω 

κατηγοριών, οπότε δεν έγινε και καμία αποτίμηση στην εύλογη αξία. 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Δεν υπάρχουν. 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό 

που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Δεν υπάρχουν. 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Πελάτες εσωτερικού 638.948,22 655.888,13 

Μείον Πρόβλεψη υποτίμησης -59.545,49 -60.435,75 

Μείον εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακανονισμό 0,00 0,00 

Σύνολο 579.402,73 595.452,38 

 

 
7.2.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

Τα δουλευμένα έσοδα περίοδου αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Δουλευμένα έσοδα 31/12/2017 31/12/2016 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα τελών κατανάλωσης 315.796,91 0,00 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα επιχορηγήσεων 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα τόκων εκπρόθεσμης 

καταβολής λογ/σμών πελατών 

2.730,11 

 

1.099,55 

3.619,74 

 

0,00 

Σύνολο 319.626,57 3.619,74 

 
7.2.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α. 115.830,00 90.466,36 

Λοιπές απαιτήσεις 90,00 90,00 

Οφειλές πελατών από πιστωτικές κάρτες 7.702,19 2.235,45 

Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος 0,00 447.812,02 

Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος 0,00 3.644,00 

Σύνολο 123.622,19 544.247,83 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο κεφάλαιο της Επιχείρησης έχει συνολικό ύψος ευρώ 5.243.757,34. 

Τα κέρδη εις νέον της επιχείρησης είναι ίσα με ευρώ 1.611.826,89. 

9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

    Στην παρούσα χρήση τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ποσό ευρώ 5.400,19 για 

πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνει την ήδη 

δημιουργημένη πρόβλεψη από 31/12/2016 ποσού ευρώ 34.951,04 και δημιουργεί την 

πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 31/12/2017 συνολικού ποσού ευρώ 40.351,23. 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η Επιχείρηση έχει συνάψει τα εξής δάνεια : 

Α/Α Πιστωτικό Ίδρυμα Ποσό € 
Ημερομηνία 

Σύναψης 
Διάρκεια Αποπληρωμής (έτη) 

1 

Ταμείο 

Παρακαταθηκών & 

Δανείων (Τ.Π.&Δ.) 

2.677.916,00 18-03-2003 15 
01-01-2004/ 

31-12-2018 

2 
Alpha Bank (πρώην 

Εμπορική Τράπεζα) 
1.400.000,00 26-07-2004 15 

28-12-2004/ 

28-12-2018 
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3 
Alpha Bank (πρώην 

Εμπορική Τράπεζα) 
600.000,00 26-07-2004 15 

28-12-2004/ 

28-12-2018 

 

Προς εξασφάλιση του δανείου που έλαβε η Επιχείρηση από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων (Α/Α 1), έχει εκχωρήσει και λόγω ενεχύρου μεταβιβάσει στο 

Τ.Π.&Δ. από την ημερομηνία σύναψής του και για όλη τη διάρκειά του δανείου μέχρι την 

πλήρη εξόφληση του, από τα έσοδα, τακτικά και έκτακτα, από την εκμετάλλευση της 

επιχείρησης παρόντα και μελλοντικά, ποσό ίσο με την τοκοχρεωλυτική δόση και κάθε ποσό 

που θα οφείλεται από και εξαιτίας του δανείου.  Παράλληλα και για ακόμη μεγαλύτερη 

ασφάλεια του δανείου μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, οι τρίτοι συμβαλλόμενοι πρώην Δήμοι 

Αμυνταίου και Φιλώτα (νυν Δήμος Αμυνταίου), οι οποίοι ορίστηκαν ως εγγυητές, έχουν 

εκχωρήσει στο Τ.Π.&Δ. από την ημερομηνία σύναψης του και για όλη τη διάρκεια του 

δανείου μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, απ’ όλα τα έσοδά τους (εκτός εκείνων που δεν 

εκχωρούνται σύμφωνα με το Ν.2503/97, αριθμ.11, παρ.29Β’5), τακτικά και έκτακτα, από 

οποιαδήποτε πηγή και αιτία, παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους τους, τα μισθώματα, 

τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, 

παρούσες και μελλοντικές, καθώς επίσης και το τέλος του Ειδικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος (Ε.Α.Π.) του Ν.2446/96, το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης και κάθε άλλο 

ποσό της τοκοχρεωλυτικής δόσης και κάθε άλλο ποσό που οφείλεται από και εξ αιτίας του 

δανείου. 

Προς εξασφάλιση του δανείου που έλαβε η επιχείρηση από την Alpha Bank A.E. 

(πρώην Εμπορική Τράπεζα), πλέον τόκων συμβατικών, υπερημερίας και ανατοκισμού, 

προμηθειών και εξόδων και ανεξάρτητα από το ληξιπρόθεσμο ‘η μη της απαίτησης αυτής, η 

Επιχείρηση έχει εκχωρήσει στην Τράπεζα τις απαιτήσεις που απορρέουν από την 

υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση (τοπικός πόρος ανάπτυξης Νομού Φλώρινας) για την 

υλοποίηση της επένδυσης που ανέρχεται στο ποσό των 3.100.913,25 € ή 206.727,55 € κατ’ 

έτος για 15 χρόνια, αρχής γενόμενης από το έτος 2004. 

 (β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:   

Έως 1 έτος 452.405,10 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 452.405,10 

Μακροπρόθεσμο τμήμα:   

1 έως 2 έτη - 

2 έως 5 έτη - 

Άνω των 5 ετών  - 
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Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος - 

Γενικό Σύνολο 452.405,10 

 

10.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων Χρήση 2017 Χρήση 2016 

Υπόλοιπο ενάρξεως 8.353.723,23 8.841.920,00 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου - 104.856,45 

Επιστροφές επιχορηγήσεων - -117.857,11 

Αποσβέσεις -477.196,11 -475.196,11 

Υπόλοιπο λήξεως 7.876.527,12 8.353.723,23 

 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Προκαταβολές Πελατών 30.657,09 41.525,03 
Προμηθευτές 1.598.166,12 1.792.151,55 

Επιταγές πληρωτέες - 6.169,36 

Σύνολο 1.628.823,21 1.839.845,94 

 

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 450,50 460,00 

Σύνολο 450,50 460,60 

 
10.2.3 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

Τα έξοδα της χρήσεως δουλευμένα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 31/12/2017 31/12/2016 

Έξοδα χρήσεως παροχές τρίτων 16.233,77 15.024,21 

Έξοδα χρήσεως φόρων-τελών 123,12 38,75 

Έξοδα χρήσεως τόκων-εξόδων 203,00 24,68 

Σύνολο 16.559,89 15.087,64 
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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 

Τέλη κατανάλωσης 1.954.033,72 1.564.896,22 

Τέλη σύνδεσης 118.087,82 44.381,60 

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων 477.196,11 475.196,11 

Τόκοι πιστωτικοί & συναφή έσοδα 55.397,93 82.322,30 

Σύνολο 2.604.715,58 2.166.796,23 

 

 

Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016 

Αμοιβές προσωπικού 459.607,43 433.235,63 

Αμοιβές εργολάβων 266.405,93 263.324,10 

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 99.822,52 74.847,20 

Επισκευές & συντηρήσεις κτιρίων-εγκατ.κτιρίων-

τεχνικών έργων 

 

51.457,77 6.990,35 

Επισκευές & συντηρήσεις μηχαν/των-τεχν.εγκατ.-

λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού 

 

38.269,10 238.595,64 

Θερμική ενέργεια 392.231,69 376.877,10 

Υλικά άμεσης αναλώσεως 20.194,25 19.204,80 

Τόκοι χρεωστικοί & συναφή έξοδα  44.564,50 63.254,22 

Αποσβέσεις 960.985,12 941.492,08 

Σύνολο 2.333.538,31 2.417.821,12 

 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
Δεν υπάρχουν. 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Η επιχείρηση είναι κοινωφελούς χαρακτήρα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

και δεν μπορεί να διανέμει κέρδη. 

 
14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

Η επιχείρηση είναι κοινωφελούς χαρακτήρα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

και δεν μπορεί να διανέμει κέρδη. 

 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

Κατηγορία προσωπικού 31/12/2017 31/12/2016 

Διοικητικό προσωπικό 10 10 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 8 9 

Σύνολο 18 19 
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Η Επιχείρηση σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής 

ποσά: 

 31/12/2017 31/12/2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 354.428,14 344.231,70 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 11.826,56 651,10 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 93.352,73 88.352,83 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 5.400,19 2.127,40 

Σύνολο 465.007,62 435.636,03 

 

 

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές περιοχές 
Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης αφορά μόνο παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό 

της χώρας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμυνταίου. 

 

19.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

20.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη εταίρων 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 

21.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 

Επιχείρηση ως θυγατρική 
Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

22.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 

Επιχείρηση ως θυγατρική 
Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις 
Δεν συντρέχει περίπτωση. 
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24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
Η Επιχείρηση επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

 Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Δεσμεύσεις 

για παροχές 

μετά την 

έξοδο από την 

υπηρεσία 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου 

 

2.619,00 

 

559,96 

 

0,00 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα 406,12 86,83 0,00 

Σε διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 3.025,12 646,79 0,00 

 

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
Η Επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη μόνο στα πλαίσια 

της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, ήτοι πώληση θερμικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν 

λοιπές συναλλαγές εκτός των όσων αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στην 

παράγραφο 24. 

26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 

υπηρεσίες διασφαλίσεως 
Οι αμοιβές που αναμένεται να χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

 31/12/2017 31/12/2016 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1.800,00 1.500,00 

Σύνολο 1.800,00 1.500,00 

 

 

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά 

υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της Επιχείρησης έχει αποφασίσει να διαθέσει 

εντός των επόμενων δώδεκα μηνών 
Η διοίκηση της Επιχείρησης δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές 

διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και 

συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις. 

28. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με 

σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της Επιχείρησης 
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

29. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
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Η Επιχείρηση έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μισθώσεως που 

αφορά την ενοικίαση ακινήτου η οποία λήγει 30-11-2019.  Το μίσθωμα θα 

αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε έτος.  Σχετικό το από 02-12-2009 ιδιωτικό 

συμφωνητικό μίσθωσης που υπογράφηκε με τον Δήμο Αμυνταίου. 

Οι εκτιμώμενες ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων 

έχουν ως ακολούθως: 

 31/12/2017 31/12/2016 

Έως 1 έτος 8.775,49 9.496,50 

Από 1 έως και 5 έτη 17.019,29 25.644,50 

Πάνω από 5 έτη - 0,00 

Σύνολο 25.794,78 35.141,00 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Επιχείρηση δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις  

χρήσεις 2010 έως και 2017,  δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη πρόσθετων φόρων που θα 

προκύψουν μετά από σχετικό έλεγχο. 

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 18662 και 18672/08.06.2018 έγγραφα της 

Α.Α.Δ.Ε./Γ.Δ.Φ.Δ/Ελεγκτική Υπηρεσία : Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, μας κοινοποιήθηκε η υπ΄αριθμ. 205 

εντολή ελέγχου η οποία εκδόθηκε από την Φορολογική Διοίκηση στις 06.06.2018 για τη 

διενέργεια μερικού φορολογικού ελέγχου για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016.   

Σχηματισμός προβλέψεων πρόσθετων φόρων που ενδεχομένως προκύψουν από το 

συγκεκριμένο έλεγχο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν και να απεικονιστούν στις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2017 και ως εκ’ τούτου δεν σχηματίστηκε τέτοιου 

είδους πρόβλεψη. 

Κατά της Επιχείρησης είχε ασκηθεί η υπ’ αριθμ. 44/04.08.2015 αγωγή από επτά (7) 

εργολάβους οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι εργάστηκαν στην επιχείρηση χωρίς σύμβαση και 

αξίωναν μισθούς και επιδόματα συνολικού ποσού 252.696,00 €.  Η αγωγή συζητήθηκε στις 

05-10-2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 12/2018 

απόφαση σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω αγωγή. 

 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 
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3. Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»                  

(ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) 
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