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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης
01/01/2020 - 31/12/2020.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από την 1η Ιανουαρίου
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Η Εταιρεία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις, και
σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Στην παρούσα, περιγράφονται πληροφορίες της Εταιρείας Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση, τα
σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της
τρέχουσας χρήσεως, καθώς επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει και αναφορά σε θέματα εταιρικής και
κοινωνικής ευθύνης.
Επιχειρηματικό μοντέλο (στόχοι, βασικές αξίες, κύριες στρατηγικές, αρχές διοίκησης και
διαχείριση)
Η Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ από την ίδρυση της δραστηριοποιείται στην
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των επιχειρήσεων αυτών καθώς και των
ενώσεών τους, καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης της
περιοχής μέσω της υποστήριξης των Επιχειρήσεων και των Συλλογικών Φορέων τους στην
περιοχή της Αργολίδας και τις όμορες περιοχές.
Κύριος σκοπός της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι η εξασφάλιση της
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μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μέσω της υποστήριξης των μετόχων της και της παροχής εξειδικευμένων
υπηρεσιών προς αυτούς [πηγές χρηματοδότησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου –

Περιφερειακή

Ενότητα Αργολίδας, Δήμοι της Αργολίδας, Επιχειρήσεις ΟΤΑ Αργολίδας]. Για την επίτευξη του
σκοπού αυτού η Εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη και σταθερή ανάπτυξη
των ανθρωπίνων και τεχνολογικών πόρων.
Κύριος στόχος της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι η υποστήριξη και υλοποίηση
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα για την οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της
Αργολίδας, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και με πόρους δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς, καθώς
και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημαντικά γεγονότα της Χρήσης 2020
ΝΕΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση μελετών ανάπλασης οδών Βασ. Κων/νου,
Κορίνθου, Βασ. Σοφίας και Δαναού στο Άργος
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού
Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την ανάπλαση των οδών Βασ.
Κων/νου, Κορίνθου, Βασ. Σοφίας και Δαναού στην πόλη του Άργους.
Στόχος της ανάπλασης είναι η ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου αστικού χώρου,
και η βελτίωση τόσο της λειτουργικότητας, όσο και της αισθητικής του δημόσιου χώρου για την
εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών, την διευκόλυνση της προσβασιμότητας και την βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Ακόμη, η δημιουργία των
κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση της επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την
προσφατη ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Στόχος εκτός της αισθητικής αναβάθμισης, είναι
και η ενεργειακή αναβάθμιση με δομικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και η ενσωμάτωση
σύγχρονων συστημάτων φωτισμού μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής: 1. Τοπογραφική αποτύπωση της
μελετώμενης περιοχής, 2. Συγκοινωνιακή μελέτη, 3. Υδραυλική μελέτη, και 4.
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 36.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 09-03-2020.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση μελετών αναβάθμισης της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του 1ου Γυμνασίου Άργους
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, έχοντας την ευθύνη για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των
υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας,
ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την
σύνταξη των απαραίτητων μελετών και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αναβάθμιση
της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Γυμνασίου Άργους.
Στόχος είναι η αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, και η βελτίωση της ασφάλειας και της
ποιότητας των παροχών τόσο για τους μαθητές όσο και για τους επισκέπτες της αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων του 1ου Γυμνασίου της πόλης του Άργους. Για τον λόγο αυτό προτίθεται
να προχωρήσει στην εκπόνηση νέων μελετών, με στόχο την ενεργειακή, στατική και αισθητική
αναβάθμιση της αίθουσας αυτής, η όποια είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο Σχολικό
Συγκρότημα των αιθουσών.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α – Στατικές μελέτες “υφιστάμενης κατάστασης”: Α.1. Εργαστηριακοί έλεγχοι
αποτίμησης της ποιότητας υλικών του φέροντα οργανισμού του κτιρίου Α.2. Μελέτη
αποτύπωσης του φέροντα οργανισμού του κτιρίου Α.3. Στατική μελέτη επάρκειας του
φέροντα οργανισμού
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β – Στατική μελέτη ενισχύσεων του φέροντα οργανισμού του κτιρίου: Στατικοί
υπολογισμοί, Τεχνική περιγραφή, Τεύχη δημοπράτησης.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Γ – Εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης Εφαρμογής / Τεύχη
Δημοπράτησης. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων, Ειδικός Φωτισμός –
Υποδομή, Ηλεκτρακουστική Εγκατάσταση, Κλιματισμός-Θέρμανση-Αερισμός, Συστήματα
Ασφαλείας, Προβολικά Συστήματα, Εγκατ. Τηλεφώνων-Data, Πυροπροστασία Υδραυλικές
Εγκαταστάσεις WC.
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δ – Εκπόνηση Ειδικών μελετών.
Δ.1. Ακουστική Μελέτη (Τεχνική έκθεση, Τεύχος Υπολογισμών, Επιλογή Υλικών, Σχέδιο
Τοποθέτησης οικοδομικών Στοιχείων, Λεπτομέρειες Κατασκευής, Προμέτρηση Υλικών και
Εργασιών, Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών).
Δ.2. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και Τεχνοοικονομικής Σκοπιμότητας για τη χρήση
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τεχνολογιών Εξοικονόμησης ενέργειας. (Κατάταξη του κτηρίου, Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος κατά την εκτιμώμενη διάρκεια
του οικονομικού κύκλου ζωής, Σενάρια για την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων
ενεργειακών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση της ανάπτυξης τεχνολογιών
ΑΠΕ και την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος (μείωση εκπομπών CO2 και
λοιπών ρύπων ) , με ανάλυση, παράλληλα, της δαπάνης τους, Υπολογισμός του βέλτιστου από
πλευράς κόστους επιπέδου, των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή το
επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που συνδυάζεται με το χαμηλότερο κόστος κατά την
εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής).
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 87.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 03-03-2020.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Διερεύνηση στατικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης του
Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, έχοντας την ευθύνη για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των
υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
Παιδείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ,
για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών μελετών και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για
την διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και την επεξεργασία πρότασης στατικής
ενίσχυσης του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου.
Σκοπός της Σύμβασης είναι η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και η παροχή τεχνικής
υποστήριξης για την διερεύνηση της στατικής επάρκειας και την δημιουργία πρότασης στατικής
ενίσχυσης του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου.
Στόχος είναι η αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, την βελτίωση της ασφάλειας και της
ποιότητας των παροχών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου. Για τον λόγο αυτό
προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την διερεύνηση της
υφιστάμενης κατάστασης και την επεξεργασία πρότασης στατικής ενίσχυσης του Σχολείου.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α – Στατικές μελέτες “υφιστάμενης κατάστασης”:
Α.1. Εργαστηριακοί έλεγχοι αποτίμησης της ποιότητας υλικών του φέροντα οργανισμού του
κτιρίου
Α.2. Μελέτη αποτύπωσης του φέροντα οργανισμού του κτιρίου
Α.3. Στατική μελέτη επάρκειας του φέροντα οργανισμού
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β – Στατική μελέτη ενισχύσεων του φέροντα οργανισμού του κτιρίου:
Στατικοί υπολογισμοί, Τεχνική περιγραφή, Τεύχη δημοπράτησης.
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 04-03-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Μελέτες κατασκευής πεζοδρόμου στο παραλιακό μέτωπο
Μύλων - Κιβερίου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού
Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την σύνταξη των
απαραίτητων μελετών για την κατασκευή πεζοδρόμου στο παραλιακό μέτωπο Μύλων –
Κιβερίου.
Στόχος της δημιουργίας του πεζόδρομου δίπλα στην παραλία είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση
της περιοχής με την δημιουργία ενός χώρου περιπάτου, αθλητισμού και αναψυχής για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Η δημιουργία του πεζόδρομου θα συμβάλλει στην
βελτίωση τόσο της λειτουργικότητας, όσο και της αισθητικής του δημόσιου χώρου για την
διευκόλυνση της προσβασιμότητας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των
επισκεπτών της περιοχής, αλλά και στην δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση
της επιχειρηματικότητας.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής: 1. Μελέτη οδοποιίας, 2.
Γεωλογική - Γεωτεχνική μελέτη, 3. Υδραυλική μελέτη, 4. Στατική μελέτη, εφόσον απαιτηθεί,
5. Αρχιτεκτονική μελέτη, 6. Περιβαλλοντική μελέτη, εφόσον απαιτηθεί.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δεκαοκτώ μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 126.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 04-03-2020.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Τοπογραφική μελέτη και κατάρτιση πίνακα επικείμενων για
την διαδικασία απαλλοτριώσεων έργου ανάπλασης παραρεμάτιας ζώνης Ξοβριού Κιβερίου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού
Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και την κατάρτιση πίνακα
επικείμενων για την διαδικασία απαλλοτριώσεων έργου ανάπλασης παραρεμάτιας ζώνης
Ξοβριού Κιβερίου.
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Αναλυτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τοπογραφική αποτύπωση της μελετώμενης περιοχής,
2. Κατάρτιση πίνακα επικείμενων για την διαδικασία απαλλοτριώσεων έργου ανάπλασης
παραρεμάτιας ζώνης Ξοβριού Κιβερίου.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 03-03-2020.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Μελέτες ωρίμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού
Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και προπαρασκευαστικών
υποστηρικτικών ενεργειών για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη του Άργους.
Σκοπός της Σύμβασης είναι η σύνταξη των απαραίτητων τοπογραφικών μελετών και η ....
Αναλυτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τοπογραφική αποτύπωση της μελετώμενης περιοχής,
2. Κτιριολογικό Πρόγραμμα
3. Αρχιτεκτονική προμελέτη των σχεδιαζόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα παραδοτέα της
προμελέτης θα είναι: Τεχνική Έκθεση – Σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων – Τρισδιάστατες
φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.
4. Σύνταξη διαγράμματος δόμησης.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 21.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 04-03-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Μελέτες για την αύξηση του συντελεστή ύψους του νοτίου
σχεδίου πόλης Άργους
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού
Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την σύνταξη των
απαραίτητων μελετών για την αύξηση του συντελεστή ύψους του νοτίου σχεδίου πόλης Άργους
Άργους κατά 1.5m και την επιβολή της κατασκευής κεραμοσκεπής στα νέα κτίρια.
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Οι υφιστάμενοι όροι δόμησης της περιοχής επιτρέπουν την κατασκευή διώροφων κτιρίων με
μέγιστο ύψος 7,50m, με προαιρετική κατασκευή της κεραμοσκεπής και της απόληξης του
κλιμακοστασίου. Σήμερα παρατηρείται ότι μέρος των κτιρίων που παρουσιάζουν αυθαιρεσίες
έχουν μετατρέψει την απόληξη του κλιμακοστασίου σε χώρο κυρίας χρήσης, με αποτέλεσμα να
παραβιάζεται το προαναφερθέν ύψος και ταυτόχρονα να θίγεται η αισθητική του περιβάλλοντος.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους από τα 7,50m με
προαιρετική την κεραμοσκεπή σήμερα, στα 9,00m και με υποχρεωτική την κατασκευή της
κεραμοσκεπής. Η παραπάνω αύξηση του ύψους θα επιτρέψει την κατασκευή ενός επιπλέον
ορόφου με χώρο κύριας χρήσης, ενώ η επιβολή της κεραμοσκεπής θα λειτουργεί σαν μέσο για την
καταπολέμηση της αυθαίρετης μετατροπής της απόληξης του κλιμακοστασίου σε χώρο κύριας
χρήσης. Το τοπίο της περιοχής μετά την επιβολή κεραμοσκεπούς στέγης θα αναβαθμιστεί, και
ταυτόχρονα θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων για στέγαση χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να
καταφύγουν σε αυθαιρεσίες. Επίσης, η μελέτη θα καταδείξει ότι η αύξηση του συντελεστή ύψους
δεν καλύπτει τα ιστορικά μνημεία της πόλης, όπως το αρχαίο θέατρο.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 67.500,00 € (εξήντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνολικά.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 23-07-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Μελέτη Διαχείρισης για την ολοκλήρωση της παραχώρησης
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Δήμο Άργους – Μυκηνών του άλσους Κεφαλαρίου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού
Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων επιμέρους μελετών για την
εκπόνηση μελέτης διαχείρισης για το άλσος Κεφαλαρίου Αργολίδας
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση και ενίσχυση των βασικών
υποδομών του δήμου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμβάλλεται με
την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Α.Ε. ΟΤΑ με σκοπό την σύνταξη των απαραίτητων επιμέρους
μελετών για την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης του άλσους του Κεφαλαρίου, με στόχο την
ολοκλήρωση της παραχώρησης του άλσους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Δήμο
Άργους – Μυκηνών.
Η μελέτη διαχείρισης θα καθορίσει τις απαραίτητες επεμβάσεις για την προστασία και την
βελτίωση της βλάστησης και του συνόλου του φυσικού τοπίου με τους κατάλληλους
δασοκομικούς χειρισμούς και την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής (υδροδότηση,
διαμορφώσεις, φωτισμός, αντιπυρική προστασία, εξοπλισμός κ.λπ.), επεμβάσεις απαραίτητες για
την αναστροφή της εικόνας εγκατάλειψης του χώρου.
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Η μελέτη διαχείρισης είναι απαραίτητη για την ανάδειξη και αξιοποίηση του άλσους με την
δημιουργία ενός χώρου περιπάτου και υπαίθριας αναψυχής για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της περιοχής, και η έγκριση αυτής αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε
παρέμβαση εντός του χώρου, καθώς και για την παραχώρηση της χρήσης αυτού στον Δήμο
Άργους – Μυκηνών.
Η υλοποίηση των έργων θα συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και
στην βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου, στοχεύοντας
ταυτόχρονα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της
περιοχής, αλλά και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Ειδικότερα, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
1. Τοπογραφική αποτύπωση,
2. Διαχειριστική Μελέτη,
3. Η/Μ μελέτη (φωτισμός, πυρασφάλεια),
4. Αρχιτεκτονική μελέτη.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνολικά.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 21-07-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση τοπογραφικών και πολεοδομικών μελετών
(πράξεων αναλογισμού κ.λ.π.) περί διανοίξεων δημοτικών οδών εντός του ρυμοτομικού σχεδίου
πόλης Άργους
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση και ενίσχυση των βασικών
υποδομών του Δήμου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ανέλαβε την
πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών πράξεων διανοίξεων δημοτικών οδών, τακτοποίησης, αναλογισμού,
προσκυρώσεως, αποζημίωσης κτλ λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών – ακινήτων που εμπίπτουν στο
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Άργους.
Στόχος είναι η υλοποίηση της εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την
σταδιακή ολοκλήρωση της διάνοιξης των εγκεκριμένων οδών στις περιοχές :
-Τμήμα 1: μεταξύ των ΟΤ: 78α, 78β, 103 και 104 μήκους 140 μ..
-Τμήμα 2: μεταξύ ΟΤ203- ΟΤ 135Α μήκους 100 μ.
-Τμήμα 3: μεταξύ ΟΤ110-111-112-113 μήκους 175 μ.
-Τμήμα 4: μεταξύ Δ. Καραολή έως Ήρας μήκους 520 μ.
-Τμήμα 5: μεταξύ ΟΤ Γ286-Γ287—Γ288Γ-289 μήκους 170 μ.
Η διάνοιξη των οδών είναι απαραίτητη και επιτακτική για την εφαρμογή του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου και θα διευκολύνει τόσο την εύρυθμη οικιστική λειτουργία της πόλης και
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ιδιαίτερα θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου με την βελτίωση της
κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς.
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η σύνταξη τοπογραφικών – κτηματολογικών
αποτυπώσεων κλίμακας 1:200 και η σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού (Διαγραμμάτων και
Πινάκων Αναλογισμού) σε οδούς Εντός Σχεδίου όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο πάνω.
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες Τοπογραφίας με αντικείμενο Οριστική
μελέτη και Μελέτη εφαρμογής.
ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Η μελέτη θα διαρθρωθεί σε τρεις διακριτές φάσεις:
A’ ΦΑΣΗ
Πολυγωνομετρίες και Αποτυπώσεις στο προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87, με εξάρτηση από το
τριγωνομετρικό και πολυγωνοµετρικό δίκτυο του Δήμου Άργους - Μυκηνών. Η φάση
ολοκληρώνεται μετά τη σύνταξη μελέτης κτηματογράφησης.
Β’ ΦΑΣΗ
Στη φάση αυτή εκτελούνται εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών.
Γ’ ΦΑΣΗ
Η τρίτη φάση αφορά τη σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού σε οδούς Εντός
Σχεδίου. Στην παρούσα φάση οριστικοποιείται η μελέτη σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις και
ολοκληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες της μελέτης με τα αντίστοιχα σχέδια και την αναλυτική
τεχνική έκθεση.
Δ’ ΦΑΣΗ Η τέταρτη φάση αφορά την κύρωση της παραπάνω περιγραφόμενης Πράξης η οποία
θα προκύψει από τις προαναφερόμενες μελέτες.
3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης θα
παραδοθούν στην υπηρεσία του Δήμου Άργους - Μυκηνών τα κάτωθι:
Στοιχεία μετρήσεων Πολυγωνομετρίες, Αποτυπώσεις, με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό και
πολυγωνοµετρικό δίκτυο του Δήμου Άργους - Μυκηνών σε Ε.Γ.Σ.Α. 87, Κτηµατογραφήσεις,
Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών, Διαγράμματα και Πίνακες Αναλογισμού,
Πίνακες Συντεταγμένων Κορυφών Ο.Τ. αρχικών ιδιοκτησιών και σημείων τομής ρυμοτομικών
γραµµών ιδιοκτησιών.
Σχέδια (Κτηµατογραφικά – Τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:200 εξαρτημένα στο Ε.Γ.Σ.Α.
87).
Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και την περιγραφή της μελέτης.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 82.000,00 € (ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνολικά.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 23-07-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την
μετατροπή του Διοικητηρίου της Δ.Ε. Κουτσοποδίου σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο και
Κ.Ε.Π.
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
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Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού
Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την έκδοση οικοδομικής
άδειας με σκοπό την μετατροπή του Διοικητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου σε
Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο και Κ.Ε.Π.. Η μετεγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών και η δημιουργία ενός συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου, σ’ ένα νέο κτίριο που θα
πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές, είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση
των πολιτών της ευρύτερης περιοχής και δίνει την δυνατότητα αύξησης επισκεψιμότητας και της
τόνωσης της τοπικής οικονομίας.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:
Α. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη:
a. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων
b. Κλιματισμός-Θέρμανση-Αερισμός
c. Συστήματα Ασφαλείας
d. Προβολικά Συστήματα
e. Εγκατ. Τηλεφώνων-Data
f. Πυροπροστασία (Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση, Ενεργά Συστήματα)
g. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (Ύδρευση, Αποχέτευση)
h. Εγκατάσταση Ανελκυστήρα
i. Εγκατάσταση Γειώσεων-Αλεξικεραύνου
j. Εγκαταστάσεις Περιβ.χώρου
Β. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και Τεχνοοικονομικής Σκοπιμότητας για τη χρήση τεχνολογιών
Εξοικονόμησης ενέργειας.
Γ. Τοπογραφική μελέτη
Δ. Τεύχη δημοπράτησης
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 43.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 26-06-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Άργους στο βόρειο τμήμα και επί του Ο.Τ. Γ. 286, έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
επί του ίδιου Ο.Τ. και θέσπιση – δημιουργία ειδικών όρων δόμησης για την ανέγερση του νέου
κλειστού γυμναστηρίου της πόλης του Άργους
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Άργους – Μυκηνών & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση και ενίσχυση των βασικών
υποδομών του Δήμου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ανέλαβε την
πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την θέσπιση –
δημιουργία ειδικών όρων δόμησης επί του Ο.Τ. Γ. 286, ιδιοκτησίας του Δήμου, για την ανέγερση
του νέου κλειστού γυμναστηρίου της πόλης του Άργους.
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Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης Άργους στο βόρειο τμήμα και επί του Ο.Τ. Γ. 286, ιδιοκτησίας του Δήμου, η
έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης επί του ίδιου Ο.Τ. και η θέσπιση – δημιουργία
ειδικών όρων δόμησης για την ανέγερση του νέου κλειστού γυμναστηρίου της πόλης του
Άργους.
Θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
Α. Τοπογραφική Μελέτη
Β. Πρόταση Τροποποίησης και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης (Πολεοδομική μελέτη).
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά. Ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών θα συνεισφέρει το ποσό των 21.500,00 € ( είκοσι μια χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνολικά.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 03-08-2020.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ)
της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Επιδαύρου & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
Ο Δήμος Επιδαύρου ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας
ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, βάσει της Απόφασης 154.3.1/2019 του
Διοικητικού του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 2019, με ΑΔΑ: ΩΑΔΠ46Ψ844-ΕΙ2 με την οποία
εντάσσεται η ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην Δήμου Ασκληπιείου
με προϋπολογισμό ένταξης 50.000,00 € στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019” σε συνέχεια της υπ. αριθ. 5211/23-12-2014 και
με κωδικό “Αστική 2014” Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.
Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες και θα παρασχεθούν οι
αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης:
1. Επικαιροποίηση μελέτης του Α’ Σταδίου του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ασκληπιείου
2. Επικαιροποίηση και τροποποίηση μελέτης του Β1 σταδίου του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ασκληπιείου
3. Σύνταξη Γεωλογικής Μελέτης.
4. Σύνταξη στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
5. Σύνταξη μελέτης Β2 σταδίου του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ασκληπιείου
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι μήνες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.000,00 € (εξήντα μιας χιλιάδων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Δήμος Επιδαύρου θα συνεισφέρει το ποσό των
60.000,00 € (εξήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 22-07-2020.
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Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Μελέτη διαμόρφωσης οδικής σύνδεσης με την περιοχή των
νέων εκδοτηρίων στα ΒΔ του Ασκληπιείου Επιδαύρου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Επιδαύρου & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
Ο Δήμος Επιδαύρου ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας
ΑΕ ΟΤΑ, για τη σύνταξη μελέτης καθώς και των σχετικών τευχών δημοπράτησης και του
προϋπολογισμού της οδικής σύνδεσης του κεντρικού δρόμου πρόσβασης στον αρχαιολογικό
χώρο Ασκληπιείου Επιδαύρου με την περιοχή της νέας εισόδου και των νέων εκδοτηρίων στα
βορειοδυτικά του ιερού.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η
παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την οδική σύνδεση του κεντρικού δρόμου
πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Ασκληπιείου Επιδαύρου με την περιοχή της νέας εισόδου
και των νέων εκδοτηρίων στα βορειοδυτικά του ιερού.
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
1. Τοπογραφική αποτύπωση της μελετώμενης περιοχής,
2. Μελέτη Οδοποιίας,
3. Προϋπολογισμός & Τεύχη Δημοπράτησης.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε έξι μήνες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.500,00 € (δεκαπέντε χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Δήμος Επιδαύρου θα συνεισφέρει το
ποσό των 15.000,00 € (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 22-07-2020.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες
του Δήμου Επιδαύρου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Επιδαύρου & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
Ο Δήμος Επιδαύρου ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας
ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
της Α’ βάθμιας και της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, έχοντας εξασφαλίσει τους
απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότησή τους.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας και της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Επιδαύρου.
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν μελέτες πυροπροστασίας για τις εξής σχολικές δομές:
1. Δημοτικό σχολείο Νέας Επιδαύρου
2. Νηπιαγωγείο Νέας Επιδαύρου
3. Νηπιαγωγείο Λυγουριού
4. Δημοτικό σχολείο Λυγουριού
5. Λύκειο Λυγουριού
6. Γυμνάσιο Λυγουριού
7. Δημοτικό σχολείο Δήμαινας
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8. Νηπιαγωγείο Δήμαινας
9. Νηπιαγωγείο Μετοχίου
10. Δημοτικό σχολείο Μετοχίου
11. Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Επιδαύρου
12. Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε έξι μήνες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.876,00 € (δεκαπέντε χιλιάδων
οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Δήμος Επιδαύρου θα
συνεισφέρει το ποσό των 15.876,00 € (δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 28-12-2020.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση μελετών ανάπλασης τμήματος του οικισμού
Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Επιδαύρου & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
Ο Δήμος Επιδαύρου ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας
ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση μελετών ανάπλασης τμήματος του οικισμού Λυγουριού του Δήμου
Επιδαύρου, έχοντας εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότησή τους.
Στόχος της ανάπλασης είναι η ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου αστικού χώρου,
και η βελτίωση τόσο της λειτουργικότητας, όσο και της αισθητικής του δημόσιου χώρου για την
εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών, την διευκόλυνση της προσβασιμότητας και την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης καθώς και η
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση της επιχειρηματικότητας.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών ανάπλασης τμήματος του
οικισμού Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου. Ως μελετώμενη περιοχή ορίζεται η εξής:
Χωροθέτηση ορίων μελέτης:
1. Με σημείο αρχής από τη ανώνυμη οδό προς την οδό Δεληγιάννη και πέρας η συμβολή των
οδών Αναπαύσεως και Αγίου Κωνσταντίνου με συνολικό μηκος 237 m
• σημείο αρχής Χ: 414923,28m Ψ:4163176,75m
• σημείο τέλους Χ: 415138,92m Ψ: 4163157,57m
2. Με αρχή από την συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Αγίου Κωνσταντίνου προς την
ανώνυμη οδό και περας την συμβολή των οδών Καββαδία και Νικηταρά με συνολικό μήκος
132 m
• σημείο αρχής Χ: 415138,92m Ψ: 4163157,57m
• σημείο τέλους Χ: 415142.29m Ψ: 4163069.31m
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3. Με αρχή από την συμβολή των οδών Αγ. Τριάδος και Καββαδία έως την συμβολή των οδών
Καββαδία και Αγ. Αννης με συνολικό μήκος 48m
• σημείο αρχής Χ: 415020.46m Ψ: 4163093.20m
• σημείο τέλους Χ: 415065.14m Ψ: 4163075.07m
4. Με αρχή από την συμβολή των οδών Bας. Ρούμπου και Μυαούλη έως την συμβολή των
οδών Μιαούλη και Αγ. Αννης με συνολικό μήκος 104m
• σημείο αρχής Χ: 415031,86m Ψ: 4162979,46m
• σημείο τέλους Χ: 415086,21m Ψ: 4162970,85m
5. Με αρχή από την συμβολή των οδών Ασκληπιού και Αγ. Αννας έως την συμβολή των οδών
Καββαδία και Αγ. Αννης με συνολικό μήκος 182m
• σημείο αρχής Χ: 415071,86m Ψ: 4162901,58m
• σημείο ενδιάμεσο Χ: 415086,21m Ψ: 4162970,85m
• σημείο τέλους Χ: 415086,21m Ψ: 4162970,85m
6. Με αρχή από την συμβολή των οδών Αγ. Αννας και Νικηταρά έως την συμβολή των οδών
Νικηταρά και Κούκουρη με συνολικό μήκος 136m
• σημείο αρχής Χ: 415065,14m Ψ: 4163075,07m
• σημείο ενδιάμεσο Χ: 415142,29m Ψ: 4163069,31m
• σημείο τέλους Χ: 415086,21m Ψ: 4162970,85m
7. Με αρχή από την συμβολή των οδών Ασκληπιού και Κούκουρη έως την συμβολή των οδών
Ασκληπιού και Κορωνίου με συνολικό μήκος 516m με ενδιάμεσο σημείο την συμβολή των
οδών Κούκουρη Μιαούλη και Κορωνίου
• σημείο αρχής Χ: 415181,14m Ψ: 4162890,01m
• σημείο ενδιάμεσο Χ: 415185,69m Ψ: 4163031,28m
• σημείο τέλους Χ: 415525,11m Ψ: 4162913,49m
Συνολικό μήκος μελέτης ανάπλασης τομέα Γ Λυγουριού:
237 + 132 + 48 + 104 + 182 + 136 + 516 = 1355m
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες και θα παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες:
Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 έως 1:200 των υπό μελέτη οδών,
Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη που θα παρουσιάζει και θα τεκμηριώνει το είδος των
επεμβάσεων,
3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, που θα παρουσιάζει τις θέσεις και το είδος των φωτιστικών
και των δικτύων που θα τοποθετηθούν.
4. Ενοποιημένος προϋπολογισμός και τεύχη δημοπράτησης, που θα περιλαμβάνει την υπό
μελέτη περιοχή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς επίσης και τις μελέτες
με τίτλο:
1.
2.
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Α) “Χωροταξική Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων των Οικισμών του Δήμου Ασκληπιείου”,
συγκεκριμένα για τον κεντρικό οδικό άξονα του Λυγουριού, από τη δυτική είσοδό του ως
και την ανατολική είσοδο,
Β) Ανάπλαση οδών Λυγουριού – Τομέας Α”, και
Γ) Ανάπλαση οικισμού Λυγουριού Τομέας Α – υπόλοιπο τμήμα.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε έξι μήνες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.500,00 € (εικοσιτεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Δήμος Επιδαύρου θα συνεισφέρει το
ποσό των των 24.000,00 € (εικοσιτεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 28-12-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μελετών για το έργο
“Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών Δ.Ε. Ασίνης - Βυθισμένοι κυματοθραύστες”.
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Ναυπλιέων & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
Στα πλαίσια υλοποίησης της από 13/07/2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και της
Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 16SYMV005040350
2016-09-06 εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ και παραδόθηκε
στον Δήμο Ναυπλιέων η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δ.Ε.
Ασίνης».
Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, οι παρεμβάσεις στις τρεις θέσεις που μελετήθηκαν είναι η κατασκευή
βυθισμένων κυματοθραυστών. Στην παραλία του Τολού θα κατασκευαστούν 4 βυθισμένοι
κυματοθραύστες. Το μήκος τους είναι 150 m, σε απόσταση η στέψη τους από την ακτή 120 m
περίπου και η απόσταση μεταξύ τους 60 m.
Στην παραλία του Δρεπάνου θα κατασκευαστούν 2 βυθισμένοι κυματοθραύστες. Το μήκος τους
είναι 170 m, σε απόσταση η στέψη τους από την ακτή 140 m περίπου και η απόσταση µεταξύ τους
60 m.
Τέλος, στην παραλία των Ιρίων θα κατασκευαστούν 4 βυθισμένοι κυματοθραύστες. Το μήκος τους
είναι 100 m, σε απόσταση η στέψη τους από την ακτή 100 m περίπου και η απόσταση µεταξύ τους
70 m.
Με στόχο την πλήρη ωρίμανση των μελετών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
διάβρωσης ακτών Τολού, Ιρίων και Δρεπάνου, ο Δήμος Ναυπλιέων ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε
συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων
συμπληρωματικών γεωφυσικών και γεωτεχνικών μελετών προκειμένου να αναζητήσει
χρηματοδοτικά εργαλεία για την ένταξη έργων που θα αντιμετωπίσουν τα παραπάνω
προβλήματα.
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
Α. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΜΕΛΕΤΗ
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Θα εκτελεστεί γεωφυσική έρευνα - μελέτη στη θαλάσσια έκταση και των τριών ως άνω περιοχών
(Τολό, Δρέπανο, Ίρια) όπως καθορίζεται στη μελέτη του έργου με τίτλο «Οριστική μελέτη
αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δ.Ε. Ασίνης», με στόχο την κατανόηση της φύσης και των
χαρακτηριστικών του πυθμένα και της υποδομής του, προκειμένου να εκτιμηθεί η εκσκαψιμότητα
των εδαφικών σχηματισμών, και της απόκτησης της εικόνας των εδαφικών στρώσεων στις θέσεις
θεμελίωσης των έργων. Στην δεδομένη περίπτωση ακτομηχανικών μελετών προστασίας
παράκτιων περιοχών για τον καθορισμό της περιοχής δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της
ζώνης θραύσης των κυμάτων.
Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Θα εκτελεστεί γεωτεχνική μελέτη, που συνιστά πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών, και προβλέπει
τις απαραίτητες έρευνες (θαλάσσιες γεωτρήσεις) στις θέσεις θεμελίωσης των νέων έργων που
προτείνονται στη μελέτη: «Οριστική Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δ.Ε. Ασίνης».
Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να διερευνηθούν τα φυσικά και μηχανικά
χαρακτηριστικά των εδαφικών στρώσεων που απαντώνται στον θαλάσσιο πυθμένα στις θέσεις
όπου προβλέπονται τα έργα προστασίας ακτής που έχουν προταθεί με βάση την ως άνω μελέτη
(κυματοθραύστες).
Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών υπαίθρου και
εργαστηρίου με συνεχή δειγματοληψία και εκτέλεση επιτόπου δοκιμών που παρουσιάζονται
παρακάτω.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δέκα μήνες συνολικά. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.000,00 € (ενενήντα εννέα χιλιάδων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Δήμος Ναυπλιέων θα συνεισφέρει το ποσό των
98.000,00 € (ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 25-06-2020.

Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Ολοκλήρωση μελετών για την θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ.
Ναυπλιέων.
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Ναυπλιέων & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
Ο Δήμος Ναυπλιέων ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας
ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών με στόχο την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση
του νέου Γ.Π.Σ. Ναυπλιέων.
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
1. Τροποποίηση μελέτης του Β1 σταδίου του Γ.Π.Σ.
2. Τροποποίηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.
3. Σύνταξη στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4. Σύνταξη μελέτης Β2 σταδίου του Γ.Π.Σ.
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες συνολικά,
συνυπολογίζοντας και τους απαραίτητους χρόνους έγκρισης των μελετών. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 63.500,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Δήμος Ναυπλιέων θα συνεισφέρει το
ποσό των 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 25-06-2020.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας - Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας της τρέχουσας και
προηγούμενης χρήσης
Στην τρέχουσα χρήση 2020 της Εταιρείας, ο κύκλος

εργασιών ανήλθε στα €

161.908,88

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 58% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019.
Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα € 30.589,36 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 2 % σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση.
Τα κέρδη στην παρούσα χρήση σε € 1.084,23, ενώ την προηγούμενη χρήση υπήρξαν ζημιές ύψους €
2.867,39.
Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε € 197,20, μειωμένο κατά 47,72 %.
Η Εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
σύμφωνα με τον Ν. 4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014.
Αποτελέσματα Χρήσεως : Καθαρά κέρδη € 1.084,23 μετά τους φόρους
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Αύξηση καθαρής θέσης κατά € 1.084,23. Δεν κατέχονται από την Εταιρεία ίδιες μετοχές στην
λήξη της τρέχουσας περιόδου.
Ακίνητα της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα.
Υποκαταστήματα Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες και μη, επιδόσεων της τρέχουσας και προηγούμενης
χρήσης
Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονομική θέση της Εταιρείας είχαν
την ακόλουθη εξέλιξη:

Δείκτης εταιρείας

Βάση υπολογισμού

31/12/20

31/12/19

Δείκτες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας
Κυκλοφοριακή
Ρευστότητα
(Current Ratio)

Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες

522.697,02

1,03

508.381,04

378.550,42

1,04

365.318,67

Υποχρεώσεις
Δείκτης βιωσιμότητας

Δανεισμός προς
ίδια κεφάλαια

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

Ίδια κεφάλαια

27.062,10

Πωλήσεις
Ίδια κεφάλαια
+
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

161.908,88

0,00

0,00

0,00

678.749,85

Δείκτες αποδοτικότητας
Ταχύτητα κυκλοφορίας
απασχολούμενων
κεφαλαίων

Return on
shareholder’s
funds

5,98

27.062,10

Αποτέλεσμα
προ φόρων

1.084,23

(ROE)

Ίδια κεφάλαια

27.062,10

Μικτό Περιθώριο

Μικτό αποτέλεσμα

30.589,36

Πωλήσεις

161.908,88

102.187,26

0,15

678.749,85

0,04

-2.867,39

0,00

678.749,85

0,19

31.243,25

0,31

102.187,26
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Περιθώριο κέρδους

Αποτέλεσμα
χρήσης
Πωλήσεις

1.084,23

0,01

161.908,88

-2.867,39

-0,03

102.187,26

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων
Δείκτης επίτευξης στόχων
Η Διοίκηση της Εταιρείας θέτει τους στόχους στον διευθυντή και προσπαθεί να επιτύχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής και άμεση συνεργασία της διοίκησης με τον
διευθυντή και τους συνεργάτες της Εταιρείας. Οι στόχοι οι οποίοι θέτονται από τη
διοίκηση βρίσκονται πάντα στα πλαίσια του εφικτού, και επαναξιολογούνται τακτικά.
Τα αποτελέσματα των στόχων εξετάζονται από τη διοίκηση της Εταιρείας με προσοχή και
αξιολογούνται με στόχο να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό καλύτερη λήψη
αποφάσεων.
Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Λειτουργίες που επιτελούνται και κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους.
Στόχος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της ενδεχόμενης
αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που είναι δυνατόν να προκύψει
από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις
μεταβολές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στην διαχείριση
των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :
• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας –
Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για
την μείωση των κινδύνων – Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί
από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
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Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα και δεν εφαρμόζει
λογιστική αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών μέσων.

Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου με στόχο την ελαχιστοποίηση
του.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται για την εταιρεία. Το πλήθος των συναλλαγών της είναι σε
ευρώ.

Κίνδυνος ρευστότητας - ταμειακών ροών - κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Η εταιρεία καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση της ρευστότητας στα πλαίσια του
ανταγωνισμού. Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος των ταμειακών ροών.
Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Δεν υπάρχει δανεισμός για την εταιρεία στην τρέχουσα και σε προηγούμενες χρήσεις.

Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα το σεβασμό στο
περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλωστε οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις
δραστηριότητες της Εταιρείας είναι μηδαμινές.

Ενέργειες της Εταιρείας για την εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016 σχετικά με την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Εταιρεία πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 έλαβε ορισμένες αποφάσεις για
την προσαρμογή των εταιρικών διαδικασιών στις απαιτήσεις αυτού. Εγκρίθηκε Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, ορίστηκε υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία και αναρτήθηκε το Παράρτημα Ι της

Πολιτικής
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Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

στην

ιστοσελίδα της Εταιρείας για πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ανθρώπινο δυναμικό (εργασιακά ζητήματα)
Στην Εταιρεία απασχολήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά μέσο όρο 2 άτομα. Με την ακεραιότητα, την
υπευθυνότητα και την εργατικότητα τους συνέβαλαν τα μέγιστα στα θετικά αποτελέσματα της
χρήσης της Εταιρείας. Την 31/12/2020 δεν υπάρχει μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό (δηλαδή
μισθωτοί υπάλληλοι) στην εταιρεία.
Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με γνώμονα πάντα την
ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των
ατομικών ικανοτήτων, την ατομική προσφορά και την δημιουργικότητα χωρίς φυλετικές ή άλλες
διακρίσεις. Η Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση
πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Προβλεπόμενη πορεία της - Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας κατά τη χρήση 2021.
Η Εταιρεία στην χρήση του 2020, έτος κατά το οποίο οι νέες Δημοτικές Αρχές αναπτύσσουν τον
σχεδιασμό τους για τα επόμενα έτη της θητείας τους, έχει συνάψει πολλές νέες Προγραμματικές
Συμβάσεις με τους Δήμους Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων και Επιδαύρου. Ο συνολικός
προϋπολογισμός των Συμβάσεων αυτών ανέρχεται σε περίπου 810.000 €, και με προοπτική οι
παραπάνω Συμβάσεις να υλοποιηθούν εντός της τριετίας 2020 έως και 2022.
Τα αποτελέσματα της περιόδου μετά τους φόρους ήταν θετικά και ανήλθαν στις 1.084,23 €.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ασκεί προσεκτική οικονομική πολιτική έτσι ώστε να περιορίσει τους
κινδύνους.

Μεταγενέστερα γεγονότα
Η πανδημία του COVID-19 και τα αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις ανά το
κόσμο για την αντιμετώπισή της επηρέασαν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της
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εθνικής μας οικονομίας και φυσικά τη λειτουργία της εταιρείας. Παρατηρούνται μεγάλες
καθυστερήσεις σε όλες τις εργασίες της εταιρείας και στην υλοποίηση όλων των Συμβάσεων.
Εκτιμάται ότι η λειτουργία της εταιρείας έχει επανέλθει σε σχετικά ομαλή λειτουργία και ότι οι
αρνητικές επιδράσεις της γενικής οικονομικής κατάστασης θα επηρεάσουν ελάχιστα την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Με τιμή,
Μύλοι Αργολίδας,
30 Ιουλίου 2021

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Καραχάλιος

Γεώργιος Καχριμάνης

A.Δ.T.: ΑΙ 245320

A.Δ.T.: AΚ 370619

Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Χρήση 2020 - Σελ. 22 από 22

Ισολογισμός-Ατομικές οικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2020 – 18η Εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 30036813000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 45941/20/Β/00/05)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

89,61
89,61

89,61
89,61

0,07
0,07

0,07
0,07

10.562,70
326,05
10.888,75
10.978,43

10.562,70
326,05
10.888,75
10.978,43

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

388.929,30
86.263,97
18.670,95
26.118,84
2.713,96
522.697,02
522.697,02

244.439,96
86.263,97
17.763,68
26.118,84
22.122,51
396.708,96
396.708,96

Σύνολο ενεργητικού

533.675,45

407.687,39

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

27.062,10
27.062,10

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

678.749,85
678.749,85

16,22
-1.783,91
-1.767,69
25.294,41

16,22
-654.555,89
-654.539,67
24.210,18

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

40.121,99
8.075,22
375,47
84.696,12
221.825,72
153.286,52
508.381,04
508.381,04

84.993,55
8.475,22
375,47
20.062,84
116.283,61
153.286,52
383.477,21
383.477,21

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

533.675,45

407.687,39

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές οικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2020 – 18η Εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 30036813000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 45941/20/Β/00/05)
31/12/2020
31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
161.908,88
102.187,26
Κόστος πωλήσεων
131.319,52
70.944,01
Μικτό αποτέλεσμα
30.589,36
31.243,25
Λοιπά συνήθη έσοδα
0,00
0,00
30.589,36
31.243,25
Έξοδα διοίκησης
29.307,93
32.997,09
Αποσβέσεις
0,00
751,42
Λοιπά έξοδα και ζημιές
0,00
103,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη
0,00
0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
1.281,43
-2.608,39
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
0,00
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
197,20
259,00
Αποτελέσματα προ φόρων
1.084,23
-2.867,39
Φόροι εισοδήματος
0 ,00
0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

1.084,23

-2.867,39

Προσάρτημα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2020

Επωνυμία
(Παρ.3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(Παρ.3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ.3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ.3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο
(Παρ.3(ε) άρθρου29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ.3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση
(Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας
(Παρ.3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ.3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ.4 άρθρου 29)
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η
οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων
(Παρ. 5 άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16
(Παρ.6 άρθρου 29)
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού
(Παρ.7 άρθρου 29
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Παρ.8 άρθρου 29)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
(Παρ.10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις
(Παρ.13 άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά
μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού
(Παρ.14 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις-ενδεχόμενες
υποχρεώσεις
(Παρ.16 άρθρου 29)
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σημασίας
(Παρ.17 άρθρου 29)
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης
αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20
(Παρ.18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο
(Παρ.23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
(Παρ.25 άρθρου 29)
Καταρτίσατε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και
συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.34 και 16 παρ.7
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν.4308/2014

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από 01-01-20 έως 31-12-20
ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τ.Κ.: 21200
ΓΕΜΗ 30036813000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με το νόμο 4308/2014
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο 4308/2014
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Δεν έγιναν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιμήσεις
της εταιρείας
Δεν έγιναν παρεκκλίσεις
Δεν χρειάστηκε να γίνει
Δεν υπάρχουν αλλαγές σε τρέχουσα χρήση σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση
Δεν χρειάστηκε να γίνει
Δεν συντρέχει περίπτωση
Δεν υπάρχουν
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2013 έως 2020.
Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο
που επηρεάζουν τα αποτελέσματα
Δεν συντρέχει περίπτωση
Η εταιρεία δεν έχει απασχολούμενο προσωπικό
Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

Όχι
Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23 α και 25 του άρθρου 29 του Ν.
4308/2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1)

2)
3)

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ :
Με την υπ’ αριθμό 22/16-03-2020 έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων . Η μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου κρίθηκε επιτακτική διότι η καθαρή θέση της εταιρίας έχει μειωθεί
πολύ κάτω του 50 % του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου. Κρίθηκε απαραίτητη η
μέθοδος της μείωσης με συμψηφισμό ζημιών η οποία αποτελεί εξυγιαντική πρακτική όπου
η εταιρία εμφανίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την οικονομική της θέση. Η διαδικασία αυτή
όπως είναι φανερό αφενός μειώνει την ονομαστική αξία του συνολικού ονομαστικού
κεφαλαίου που κατέχουν οι μέτοχοι αλλά δεν τους βλάπτει μακροπρόθεσμα και δεν
βλάπτονται τα συμφέροντα των τρίτων πιστωτών . Με δεδομένο ότι το καταβεβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο είναι 678.749,85 ευρώ και οι λογιστικές ζημιές είναι 651.688,50 ευρώ , η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχα της μετοχής θα είναι τέτοια ώστε το
συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 27.062,10 ευρώ με την αξία κάθε μετοχής να
ανέρχεται στα 2,34 ευρώ .
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
που να χρήζουν αναφοράς σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας και τελούν υπό έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μύλοι Αργολίδας, 31/08/2021

Ο αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων

Γεώργιος Καραχάλιος

Σύμβουλος

Γεώργιος Καχριμάνης

Α.Δ.Τ. ΑΙ245320

Α.Δ.Τ. ΑΚ370619
Ο Λογιστής

Ιωάννης Κούσουλας
Α.Δ.Τ. Θ305401
Αρ. Αδείας Α’ Τάξης Ο.Ε.Ε. 16.435

