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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                             Πάρος 18/05/2016 

                                                                                                             Α. Π. 95/2016 

Έγκριση των   οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης - 

πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων- προσάρτημα και έκθεση διαχείρισης) χρήσης   

2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2016 

 

Σήμερα την 18η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε 

συνεδρίαση στο Υποκατάστημα του Πάρκου στον ‘Αϊ-Γιάννη Δέτη, όπου και τα 

γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 68114/81/Β/9/05 και αριθμό ΓΕΜΗ 

048485138000, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως 

της Προέδρου του, σε συνεδρίαση με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός-αποτελέσματα 

χρήσης - πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων -  προσάρτημα και διαχείριση 

χρήσης) χρήσης 2015.  

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης 

2015. 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης και της Ημερησίας Διάταξης του   

Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που 

θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015. 

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο  

. 

 

 

Παρέστησαν   τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: 

1) Ελισάβετ Παπαζώη του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος 

2) Ιωάννης Κουλιανός του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος 

3) Μαρκέλλα Λεγάκη του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος 

4) Άννα Κάγκανη του Νικολάου, Μέλος 
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5) Αθανάσιος Μαρινόπουλος του Ανδρέα, Μέλος 

6) Άννα Πολυκανδριώτη του Λουκά, Μέλος 

7)  Χριστόδουλος  Σαραντινός του Αντωνίου, Μέλος 

Απουσίαζαν : 

1) Νίκος Μαλατέστας του Θεοδοσίου, Μέλος 

2) Παναγιώτης Σιμιτζής του Νικολάου, Μέλος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και εκπρόσωπος του Λογιστηρίου. 

Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, 

η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και 

αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την παρακάτω σειρά: 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός-αποτελέσματα 

χρήσης - πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων- προσάρτημα και έκθεση 

διαχείρισης) χρήσης 2015.  

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης 

2015. 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης και της Ημερησίας Διάταξης του   

Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που 

θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015. 

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός-αποτελέσματα 

χρήσης - πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων-προσάρτημα και έκθεση 

διαχείρισης) χρήσης 2015. 

      

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας 

χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσης καθώς και το Προσάρτημα, που έχουν ως εξής: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Με αριθμό μητρώου 68114/81/Β/09/05 και αριθμό ΓΕΜΗ 048485138000. 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ   28
ης

 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016   

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015 

  

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη 

σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Ισολογισμός, 

αποτελέσματα χρήσεως   1/1/2015 - 31/12/2015 ) της εταιρείας μας και  σας γνωρίζουμε 

τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας 

στην περίοδο αυτή. 

Α. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ 

 Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα 

αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές 

λογιστικές αρχές: 

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.    Τα ενσώματα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).   

2) Οι αποσβέσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων τακτικές και πρόσθετες έχουν  

υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4110/2013 κατά την χρήση 2015. (Για τις χρήσεις 

2011,2012 δεν είχαν υπολογιστεί αποσβέσεις.) 

3) Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος 

του ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των 

μακροπρόθεσμων όλες οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των 

βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 

4) Αποζημιώσεις αποχωρούντος προσωπικού.   Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για 

αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως 

της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά 

αποζημιώσεων  

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
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Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 290.577,23€. Τα δε μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν 

στη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015  στα 203.863,90 €. 

2. Η οικονομική θέση της εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένου ότι η 

Εταιρεία παράλληλα με την τρέχουσα λειτουργία της   υλοποιεί  δαπάνες για υποδομές, επισκευές 

και εξοπλισμό και αποπληρώνει τον δανεισμό για τις αρχικές υποδομές (αναψυκτήριο, θέατρο, 

μονοπάτια κ.α.) 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό 85.547,69 €  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2015 (1/1/2015 -31/12/2015) 

έχουν ως εξής: 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

                                                                         31/12/2015     

Κυκλοφορούν ενεργητικό                                   19.669,39          0,07     

Σύνολο ενεργητικού                                          280.821,26     

     

Πάγιο ενεργητικό                                              261.151,87         0,93     

Σύνολο ενεργητικού                                          280.821,26     

     

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί  

σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

 

     

Ίδια κεφάλαια                                                   85.547,69           0,44       

Σύνολο υποχρεώσεων                                   195.273,57     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.     

   

Μικτά αποτελέσματα  203.863,90 0,72  

Πωλήσεις 

αποθ.&υπηρ. 

 282.747,44   

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί  

των πωλήσεων της εταιρείας. 

     

     
 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει την στρατηγική της  σε υπηρεσίες πολιτισμού και αναψυχής 

υψηλής ποιότητας παράλληλα με την καθιέρωση  λογικών τιμών , προκειμένου να 
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διαφοροποιηθεί από τον μαζικό τουρισμό και τους κινδύνους  υποβάθμισης του 

τουριστικού προϊόντος .    

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης :Η εταιρεία δεν έχει 

δραστηριότητα στην έρευνα και ανάπτυξη. 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα :Δεν υφίσταται συνάλλαγμα. 

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα: Δεν υφίστανται  . 

7. Ακίνητα της εταιρείας : Η εταιρεία δεν διαθέτει δικά της ακίνητα . 

8. Υποκαταστήματα εταιρείας :Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα στον Αϊ Γιάννη Δέτη 

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

υποβολής της παρούσας έκθεσης : 

Κεντρικός στόχος  του Πάρκου για το 2016  είναι η τεχνική προετοιμασία και η  

εξασφάλιση       χρηματοδότησης για την  επισκευή  του κτιρίου του παλαιού Ξενώνα της 

Νάουσας προκειμένου να μετατραπεί σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εντευκτήριο  

Ενημέρωσης επισκεπτών. Πρόκειται για σημαντικό έργο,   δεδομένης της έλλειψης    

ανάλογου  χώρου υψηλών προδιαγραφών ,  που θα ενισχύσει  την  πολιτιστική 

ταυτότητα  της Πάρου και τον εμπλουτισμό του τουριστικού της προϊόντος, 

συμβάλλοντας μεταξύ των άλλων στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της 

διοργάνωσης εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια  του χρόνου     .   

Πρόκειται για μακροχρόνιο στόχο της Δημοτικής Α.Ε. , που έχει περιληφθεί    από την 

ίδρυσή  της στο Καταστατικό της και για το οποίο ήδη από   το 2009 είχαμε εκπονήσει 

σχετικές μελέτες ενώ σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου ,ο οποίος   χρηματοδότησε 

ενεργειακή  μελέτη , έγινε δυνατή η ένταξη της αποκατάστασης του κτιρίου  σε κοινοτικό  

Πρόγραμμα  το 2012 χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια .    

Η Δημοτική Α.Ε. ,με Έκθεση  ειδικού το 2015 για την  στατική επάρκεια  του κτιρίου,  

ανέδειξε τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτιρίου και απώλειας ενός σημαντικού  δημοτικού 

περιουσιακού στοιχείου μετά από την πολυετή εγκατάλειψη και συμμετείχε  στην  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος τον Νοέμβριο του 2015 του Δήμου για την αξιοποίηση του 

κτιρίου . 

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επιλέχθηκε   στις 

20 Φεβρουαρίου του 2016,  η πρόταση της   Δημοτικής  Α.Ε.  Πάρκο Πάρου, ως η πλέον  

κατάλληλη, το Δ.Σ. του Πάρκου προχώρησε  άμεσα στην κατάθεση πρότασης 

χρηματοδότησης στο Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου .Προκειμένου να αξιολογηθεί η  πρόταση  

μας για δωρεά , μας ζητήθηκε από το Ίδρυμα και καταθέσαμε  στο τέλος Απριλίου 

τεχνικές μελέτες για το προτεινόμενο έργο, και  εξειδικευμένες μελέτες βιωσιμότητας , 

κριτηρίων αξιολόγησης και πλάνου λειτουργίας του Πολυχώρου, μαζί με  μεγάλο αριθμό  
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οικονομικής φύσης εγγράφων.  

Διανύουμε πλέον τη διαδικασία της λεπτομερούς εξέτασης των ανωτέρω εκ μέρους του 

Ιδρύματος  Σταύρου Νιάρχου και εντός των προσεχών μηνών την απάντηση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου    .  

 Ένα δεύτερο ζήτημα   που αποτέλεσε  σημαντικό  ζήτημα για το 2016 , ήταν η επιδίωξη    

του Δ.Σ. του Πάρκου , να αναθέσει , μετά από διαγωνιστική διαδικασία , τη λειτουργία του 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί στο Πάρκο  σε επιχειρηματία. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 Κατά τα άλλα το 2016 συνεχίζεται η ολοκλήρωση έργων και δράσεων για το Μουσείο 

των Ορλωφικών , που λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2014 , με βάση τις χορηγίες 

των Ιδρυμάτων  Λεβέντη και Νιάρχου .   

  Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και παθητικό του ισολογισμού της 31ης 

Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος από 01/01/2015 έως και 31/12/2015) αναλύονται στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν τεθεί υπόψη σας και υποβάλλονται 

συνημμένες με την έκθεσή μας. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι, παρακαλούμε: 

α) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015.  

β) Να απαλλάξετε  το Δ.Σ.  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό. 

γ) Να εκλέξετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την νέα χρήση 

έτους 2015 και να καθορίσετε την αμοιβή αυτών. 

.    

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ο παριστάμενος  εκπρόσωπος 

του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το 

Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω Ισολογισμό και τις 

οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 . 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης 

2015. 

Αποφασίζεται ομόφωνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τον ισολογισμό 

της κλεισθείσας χρήσεως, να υπογράψουν: 
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1) Ελισάβετ Παπαζώη του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος   

2) Λεγάκη Μαρκέλλα του Γεωργίου,  Διευθύνουσα Σύμβουλος   

3) Παντελής Μπογιατζής του Αλεξάνδρου, Προϊστάμενος Λογιστηρίου  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης και της Ημερησίας Διάταξης του   

Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου, ως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει ομόφωνα η σύγκληση 

του Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

εταιρείας για τη χρήση 2015, να οριστεί για την 28η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Δημαρχείο Πάρου και καταρτίζει τη σχετική Πρόσκληση με τα πιο κάτω θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης: 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

      Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 68114/81/Β/9/05, καλεί τα μέλη του  

Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και το Δήμαρχο Πάρου, ως μετόχους της Ανώνυμης 

Εταιρείας, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016,  ημέρα Τρίτηκαι ώρα 

19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 

Πάρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 

1. Παρουσίαση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. που περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες της εταιρείας, την οικονομική της θέση καθώς και την 

προβλεπόμενη πορεία της. 

2. Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης   2015. 

3. Έγκριση της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών 

του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.  

4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα 

χρήση έτους 2016. 
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5. Έγκριση αποζημίωσης σε μέλη του Δ.Σ.   . 

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το 

παρόν απόσπασμα πρακτικού και λύεται η συνεδρίαση. 

Πάρος 18/05/2016 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Ελισάβετ Παπαζώη                  Ιωάννης Κουλιανός                Μαρκέλλα Λεγάκη 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Άννα Κάγκανη                                                                 Αθανάσιος Μαρινόπουλος 

 

Άννα Πολυκανδριώτη                                                     Χριστόδουλος  Σαραντινός 
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