ΑΔΑ: ΩΟΖΦ7Λ6-6ΔΔ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.17 14:24:03
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα

17-11-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32

Αριθ. Πρωτ.: 295193/460

& Αμερικής Τ.Κ:26441 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
FAX : 2613613538
ΠΡΟΣ: 1) Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2) Πρόεδρο Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΔΕ Α.Ε ΟΤΑ
κ. Τρύφωνα Φωτόπουλο
3) Γεν.Δ/νση Εσωτ.Λειτουργίας ΠΔΕ
4) Δ/νση Οικ/κού Π.Ε Αχαΐας
ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
2) Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 136/16-11-2015 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ:
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1673/16-11-2015 έγγραφο του Προέδρου
Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Δ.Ε
Α.Ε. ΟΤΑ
με διακριτικό τίτλο
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» κ. Τρύφωνα Φωτόπουλου
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Σας διαβιβάζουμε
την υπ’ αριθ.136/16-11-2015 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» και επανέγκριση της συμμετοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
αυτής» και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΔΑ: ΩΟΖΦ7Λ6-6ΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 16-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε
σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 298230/469/10-11-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του
η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος, 5 )Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης ,
7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Βεργοπούλου
Παρασκευή,

10)Γαβριηλίδης

12)Ευθυμίου

Απόστολος,

14)Καπράλος

Σπυρίδων,

Κωνσταντίνος,

11)Δριβίλας

13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
15)Καρδάρα

Ευσταθία,

Δημήτριος,

Αδαμαντία

,

16)Καρπέτας
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Κωνσταντίνος, 17)Κατσακούλης Ευάγγελος, 18)Κελεπούρης Ανδρέας,
19)Κοκκινοβασίλης
21)Κοτοπούλης

Πολυδεύκης

(Τάκης)

Σπυρίδων,

,

20)Κολοβός

22)Κοτσιλιάνος

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

23)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 24)Κωσταριάς Δημήτριος, 25)Λαλιώτης
Παναγιώτης,

26)Λύτρας

Ιωάννης,

27)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

28)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 29)Μπούνιας Χρήστος , 30)Μπράμος
Παναγιώτης,

31)Νασιώτης

Θεόδωρος,

32)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία, 33)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 34)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
35)Πλατανιάς Παναγιώτης, 36)Ρήγας Χρήστος, 37)Σιαμπλής Δημήτριος,
38)Σύρμος

Γεώργιος,

39)Σώκος

Ευθύμιος,

40)Τσόγκας

Γεώργιος,

41)Υφαντής Νικόλαος, 42)Φαρμάκης Νεκτάριος , 43)Φωτόπουλος Τρύφων,
44)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 45)Χαροκόπος Αντώνιος, 46)Χατζηλάμπρου
Βασίλειος, 47)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα
απών), Κατσανιώτης Ανδρέας , Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα
απούσα) και Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, οι κ.κ. Μετάνοιας Γρηγόριος
Πρόεδρος Ένωσης Νέων Αγροτών Αιτωλ/νίας, Καλλίμορφος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Α.Σ. Ένωσης Αγρινίου, Βαλιανάτος Χρήστος Πρόεδρος της
Ομάδας Παραγωγών Ν. Ηλείας,

Καλογιάννης

Παναγιώτης

Πρόεδρος

Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αιτωλ/νίας, Χρήστου Γεώργιος
Πρόεδρος Χοιροτρόφων Αιτωλ/νίας, Ζαφειρόπουλος Νίκος εκπρόσωπος
Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 136/2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας
αύξησης

μετοχικού

κεφαλαίου

της

Αναπτυξιακής

Εταιρείας

της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό
τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» και επανέγκριση της συμμετοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
αυτής» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του Πρόεδρο της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Π.Δ.Ε. Α.Ε.

ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» κ.

Τρύφωνα Φωτόπουλο, που αναφέρθηκε στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1673/6-11-2015
γραπτή εισήγησή του , λέγοντας τα εξής:
«Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 194 «Επιχειρήσεις Περιφερειών» του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε (αρ. απ. 138/27-62011) τη μετεξέλιξη της ΗΛΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. με το διακριτικό
τίτλο «ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που ιδρύθηκε το 1996, σε «Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.».

Προκειμένου να εκπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα της παραπάνω απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ώστε η αναπτυξιακή εταιρεία να μπορέσει να ξεπεράσει όλα τα
προβλήματα που την ταλανίζουν και άμεσα να παίξει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στον
αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Γενική Συνέλευση της
εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2015, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (9.2/09-06-2015 απόφαση) καθώς και την οικονομοτεχνική μελέτη
βιωσιμότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 500.001,57€, με την έκδοση 170.649 νέων μετοχών με τιμή ανά μετοχή 2,93€.
Επίσης αποφασίστηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα κρατήσει το ποσοστό που διαθέτει μέχρι και σήμερα, δηλαδή
93,76%, ενώ οι λοιποί φορείς θα κατέχουν το 6,24%.

Συνοπτικά άμεσοι στόχοι της αναπτυξιακής εταιρείας είναι:
•

Εδραίωση της θέσης της Εταιρείας στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Ελλάδας στο αντικείμενο
δραστηριοποίησής της, με ισχυρή στελέχωση, παρουσία και εξοπλισμό και στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες

•

Επέκταση της συμμετοχής της σε νέα προγράμματα και έργα και η παροχή νέων ποιοτικών
υπηρεσιών
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•

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη φορέων (Δήμων, λοιπών φορέων δημοσίου,
επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων κλπ) και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐας

•

Επέκταση της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας με φορείς όπως αυτοί προβλέπονται στο
άρθρο 194 ν.3852/7-6-2010.

•

Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξη 2014-2019
και στην παρακολούθηση των ετήσιων σχεδίων δράσης

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της αναπτυξιακής εταιρείας και αναζήτηση νέων κοιτασμάτων
παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ευκαιριών μεταφοράς τεχνογνωσίας τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

•

Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη και υλοποίηση της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.

•

Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος της περιοχής που δραστηριοποιείται με κάθε μέσο
όπως:
o το σχεδιασμό ή/ και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω ενίσχυσης δράσεων και ενεργειών που προωθούν την
επιχειρηματικότητα
o Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, αξιοποίηση εργαλείων ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης
o την υλοποίηση προγραμμάτων προς όφελος της επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας είτε
ως Μηχανισμοί Υποστήριξης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου,
είτε συμμετέχοντας σε λοιπούς Ενδιάμεσους Φορείς κλπ.
o τη συμμετοχή ή λειτουργία Δομών Στήριξης της επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο επίτευξης των παραπάνω στόχων, η αναπτυξιακή εταιρεία έχει δρομολογήσει τις
απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας, έχει ήδη υποβάλει προτάσεις σε καινούργια ευρωπαϊκά έργα με περιοχή
παρέμβασης όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ στο πλαίσιο της επέκτασης της μετοχικής
σύνθεσής της, έχουν ληφθεί ήδη αποφάσεις συλλογικών οργάνων φορέων, όπως Δήμοι Αχαΐας και
Αιτωλοακαρνανίας (όλοι οι Δήμοι της Ηλείας συμμετέχουν ήδη στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας), Επιμελητήρια, Λιμενικά Ταμεία, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και το Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών) που εκφράζουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο. Τέλος,
σχεδόν καθημερινά υπάρχει συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε να παρέχει
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με σκοπό την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που έχουν
τεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με την υπ’ αριθμ. 90/31-08-2015 απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό
τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» με το ποσό των 468.802,93€, εξαγοράζοντας 160.001 νέες μετοχές με τιμή
ανά μετοχή 2,93€.
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Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» στηρίχθηκε στην
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας μέσω της οποίας τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά της και στην
οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, η οργάνωση, η λειτουργία
και στελέχωσή της, το αντικείμενο και οι δραστηριότητές της, οι στρατηγικοί στόχοι της, καθώς και
τεχνικά και οικονομικά στοιχεία.

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι προαναφερθέντες στόχοι είναι σκόπιμο να γίνει αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου γιατί έτσι:

 εξασφαλίζεται με επιτυχία η βιωσιμότητα της Εταιρείας,
 επιτυγχάνεται η ύπαρξη και λειτουργία της στο χώρο και στο χρόνο, καθώς αποτελεί
βασικό εργαλείο για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην ευρύτερη
περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 εξυγιαίνονται τα ίδια κεφάλαιά της,
 εξασφαλίζεται η φερεγγυότητά της απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα για την
έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πιθανών προκαταβολών που
είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών
προγραμμάτων της εταιρείας,
 επιτυγχάνεται η προσέλκυση νέων μετόχων στην εταιρεία ώστε να μεγεθυνθεί ο
ρόλος της στο διευρυμένο χώρο δράσης της,
 επιτυγχάνεται η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος με την αναβάθμιση του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού, ώστε να παρέχει υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας:
1. Την έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της
Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με
διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»
2. Την επανέγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», με το ποσό των 468.802,93€, με
απώτερο σκοπό:
•

Την εδραίωση της θέσης της Εταιρείας στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Ελλάδας στο
αντικείμενο δραστηριοποίησής της, με ισχυρή στελέχωση, παρουσία και εξοπλισμό και στις
τρεις Περιφερειακές Ενότητες

•

Την επέκταση της συμμετοχής της σε νέα προγράμματα και έργα και την παροχή νέων
ποιοτικών υπηρεσιών

•

Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη φορέων (Δήμων, λοιπών φορέων δημοσίου,
επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων κλπ) και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐας
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•

Την επέκταση της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας με φορείς όπως αυτοί προβλέπονται στο
άρθρο 194 ν.3852/7-6-2010.

•

Την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης 20142019 και στην παρακολούθηση των ετήσιων σχεδίων δράσης

•

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της αναπτυξιακής εταιρείας και αναζήτηση νέων κοιτασμάτων
παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ευκαιριών μεταφοράς τεχνογνωσίας τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

•

Την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη και υλοποίηση της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

•

Τη στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος της περιοχής που δραστηριοποιείται με κάθε μέσο
όπως:
o το σχεδιασμό ή/ και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω ενίσχυσης δράσεων και ενεργειών που προωθούν την
επιχειρηματικότητα
o Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, αξιοποίηση εργαλείων ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης
o την υλοποίηση προγραμμάτων προς όφελος της επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας είτε
ως Μηχανισμοί Υποστήριξης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου,
είτε συμμετέχοντας σε λοιπούς Ενδιάμεσους Φορείς κλπ.
o τη συμμετοχή ή λειτουργία Δομών Στήριξης της επιχειρηματικότητας

σύμφωνα με την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της
Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με
διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» που έχει τεθεί υπόψη σας στο σύνολό της».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος και Σιαμπλής Δημήτριος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και
τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω ,
κατόπιν διαλογικής συζήτησης
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της Αναπτυξιακής
Εταιρείας της Π.Δ.Ε Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε»,την
κατωτέρω

Οικονομοτεχνική

Μελέτη

Βιωσιμότητας αύξησης μετοχικού

κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»
2. Επανεγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», με το ποσό των 468.802,93€, με απώτερο σκοπό:
•

Την εδραίωση της θέσης της Εταιρείας στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής
Ελλάδας στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της, με ισχυρή στελέχωση,
παρουσία και εξοπλισμό και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες

•

Την επέκταση της συμμετοχής της σε νέα προγράμματα και έργα και την
παροχή νέων ποιοτικών υπηρεσιών

•

Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη φορέων (Δήμων, λοιπών φορέων
δημοσίου, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων κλπ) και των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐας

•

Την επέκταση της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας με φορείς όπως αυτοί
προβλέπονται στο άρθρο 194 ν.3852/7-6-2010.

•

Την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πενταετές
πρόγραμμα ανάπτυξης 2014-2019 και στην παρακολούθηση των ετήσιων
σχεδίων δράσης

•

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της αναπτυξιακής εταιρείας και αναζήτηση
νέων κοιτασμάτων παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ευκαιριών
μεταφοράς τεχνογνωσίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

•

Την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη και
υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

•

Τη στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος
δραστηριοποιείται με κάθε μέσο όπως:

της

περιοχής

που

ΑΔΑ: ΩΟΖΦ7Λ6-6ΔΔ

o το σχεδιασμό ή/ και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω ενίσχυσης δράσεων και
ενεργειών που προωθούν την επιχειρηματικότητα
o Τοπικά
Αναπτυξιακά
Προγράμματα,
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

αξιοποίηση

εργαλείων

o την υλοποίηση προγραμμάτων προς όφελος της επιχειρηματικότητας,
λειτουργώντας είτε ως Μηχανισμοί Υποστήριξης Ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, είτε συμμετέχοντας σε
λοιπούς Ενδιάμεσους Φορείς κλπ.
o τη συμμετοχή ή λειτουργία Δομών Στήριξης της επιχειρηματικότητας
σύμφωνα με την κατωτέρω Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.,
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Γενικά
Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Α.Ε.», όπως θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 18-122014.Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου στοχεύει:








Στην διατήρηση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων από την αναπτυξιακή
εταιρεία υπηρεσιών και στην συνεχή ενίσχυση της τεχνικής επάρκειάς της ενόψει
των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει κατά την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο.
Στην συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι
χρηματοδοτικές ευκαιρίες, για την περαιτέρω προώθηση της αναπτυξιακής
διαδικασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της αναπτυξιακής εταιρείας με στόχο
την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής ευθύνης της, αλλά και την
επιχειρησιακή αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας της.
Στην εδραίωση της αναπτυξιακής εταιρείας και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας δημιουργώντας γραφεία και στελεχώνοντάς
τα με εξειδικευμένο προσωπικό.
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Στην επέκταση της μετοχικής σύνθεσης της αναπτυξιακής εταιρείας με φορείς όπως
αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 194 ν.3852/7-6-2010 ώστε:
- να ισχυροποιηθεί κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών
προγραμμάτων και έργων,
- να διευρύνει την εμβέλεια των προγραμμάτων και έργων που διεκδικεί και
υλοποιεί,
- να επεκτείνει το δυνητικό πελατολόγιό της στο πλαίσιο των ενεργειών
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης φορέων (Δήμων, λοιπών φορέων
δημοσίου, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων κλπ) και των Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
Στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη αντιπροσώπευση, ώστε να αποκτηθεί μεγαλύτερη
εμπειρία ως προς τη μελέτη προβλημάτων και ως προς τη διαδικασία ανάπτυξης της
περιοχής.
Στην υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πενταετές πρόγραμμα
ανάπτυξης 2014-2019 και στην παρακολούθηση των ετήσιων σχεδίων δράσης
Στην υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη και υλοποίηση
της αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Μακροπεριφέρεια ΑδριατικήςΙονίου
Στην υποστήριξη όλων των φορέων, των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, για την όσο το δυνατό καλύτερη
ενεργοποίηση και προετοιμασία τους ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Βασικός στόχος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι:




η εδραίωση της θέσης της Εταιρείας στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Ελλάδας
στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της, με ισχυρή στελέχωση, παρουσία και
εξοπλισμό και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες
η επέκταση της συμμετοχής της σε νέα προγράμματα και έργα και η παροχή νέων
ποιοτικών υπηρεσιών.
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Προφίλ της επιχείρησης
Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με
διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», πρώην «ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1996
(39036/30-04-1996 πράξη της συμβολαιογράφου Πύργου Μαρίας – Ιωάννου
Αντωνοπούλου). Το καταστατικό της εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 1617/10-051996 απόφαση του τότε Νομάρχη Ηλείας στο τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2102/20-05-1996) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ηλείας στις 10-05-1996 όπου και έλαβε αριθμό
μητρώου 35715/23/Β/96/01. Από τη σύστασή της έως και σήμερα η μετοχική σύνθεση της
αναπτυξιακής εταιρείας διαμορφώνεται από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Λαμβάνοντας υπόψη του το Περιφερειακό Συμβούλιο την παράγραφο 1 του άρθρου 194
«Επιχειρήσεις Περιφερειών» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπου αναφέρεται ότι
«οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη μορφή της
αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυμη
εταιρεία στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου» και τα δεδομένα
που υπήρχαν το 2011, αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 138/27-6-2011 κατά την 14η
Συνεδρίασή του την μετεξέλιξη της «ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.» σε «Αναπτυξιακή Εταιρεία
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.».
Η νομική μορφή της εταιρίας κατατάσσεται στην κατηγορία των «Αναπτυξιακών Ανωνύμων
Εταιρειών ΟΤΑ» και διέπεται:
1. από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ειδικότερα τα άρθρα 194-199, αλλά και κάθε άλλο άρθρο του ανωτέρω νόμου που με
οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας της Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρείας
ΟΤΑ
2. από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» και ειδικότερα τα άρθρα 252, 253, 265, 268, αλλά και κάθε άλλο άρθρο
του ανωτέρω νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας της
Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ,
3. από την κείμενη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Ν. 2190/1920 και όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα).
Διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
Η αναπτυξιακή εταιρεία έχει την έδρα της στην Πάτρα, ενώ διατηρεί γραφείο και στον
Πύργο, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις δραστηριότητές της στις Περιφερειακές
Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας.
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Κατά το 2012 απέκτησε διαχειριστική επάρκεια για την περίοδο 2007-2013 για τις
κατηγορίες πράξεων Β και Γ υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ μετά από υποβολή αίτησης- φακέλου
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Δυτικής Ελλάδας.
Στόχος της πολιτικής ποιότητας της αναπτυξιακής εταιρείας είναι η αποτελεσματική
υποστήριξη των ΟΤΑ και των ιδιωτών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την διαχείριση
προγραμμάτων και έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα σε τομείς επιστημονικούς,
τεχνικούς, επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς και περιβάλλοντος με τρόπο που προάγει την
ανάπτυξη της περιφέρειας και με όλους τους κανόνες Νομιμότητας και Διαφάνειας.
Στα 18 περίπου χρόνια λειτουργίας της συνεργάζεται στενά με όλους τους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού της περιοχής δράσης της καθώς και με φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα και αρμόδιες υπηρεσίες, που
αποτελούν τους πυρήνες της τοπικής κοινωνίας.
Δρώντας αυτόνομα, ενημερώνει, ενεργοποιεί, υποκινεί και υποβοηθά κάθε ανάληψη
επενδυτικής ή αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, αφού έχει εκτιμήσει όλες εκείνες τις
παραμέτρους (κοινωνικές, οικονομικές, βιολογικές, περιβαλλοντικές κλπ.), που θα
αποφέρουν το πλέον ενδεδειγμένο και ορθολογικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή της
κάθε προσπάθειας.
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II.

Βασικά στοιχεία της επιχείρησης
A. Περιγραφή των σκοπών, των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και
των οικονομικών στοιχείων
Σκοπός της αναπτυξιακής εταιρείας είναι η υποβοήθηση με κάθε τρόπο της ανάπτυξης της
περιοχής παρέμβασής της που ορίζεται ως η περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και,
εφόσον της ζητηθεί, και άλλων περιοχών της Ελλάδας.
Αντικείμενο της αναπτυξιακής εταιρείας αποτελεί:
 Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
 Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και η συμμετοχή της
σε αντίστοιχα προγράμματα.
 Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Οι σκοποί της, έτσι όπως προκύπτουν από το καταστατικό της είναι :
1. Η προαγωγή, υποβοήθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του
δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα στη μορφή επενδυτικών έργων,
επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων, ενεργειών ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού και της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη καινοτομιών στην Π.Δ.Ε.,
εφόσον αυτό είναι σύμφωνο προς τους σκοπούς της Επιχείρησης και είναι προς
όφελος των κατοίκων της Περιφέρειας.
2. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Π.Δ.Ε., της Ένωσης Περιφερειών, των
Δήμων, των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων, άλλων Φορέων του Δημοσίου,
Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, Επιστημονικών Φορέων, Επιμελητηρίων,
Φορέων συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων καθώς και
Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
3. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης
των φορέων της Π.Δ.Ε. και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του
περιβάλλοντος.
4. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα ή εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε
διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο χώρο.
5. Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων
αναπτυξιακών φορέων για την αξιοποίηση των φυσικών, πολιτιστικών και
τουριστικών πόρων.
6. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειας από
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και
πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και του Ελληνικού Δημοσίου.
7. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του αναπτυξιακού σχεδιασμού από την
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Περιφερειακή Διοίκηση, των Δήμων και των φορέων της Περιφέρειας.
8. Η εφαρμογή και αξιοποίηση κάθε προγράμματος, εθνικού, ευρωπαϊκού ή
διακρατικού, που αφορά την τοπική ανάπτυξη, την προστασία και την διαχείριση
του περιβάλλοντος, αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και με τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση των προγραμμάτων και η μελέτη για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας.
10. Η αξιοποίηση - εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων της
Περιφέρειας με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
11. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και
υλοποίηση για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό των φορέων του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επενδυτικών έργων, μελετών και επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εμπίπτουν τους σκοπούς της επιχείρησης.
12. Η διοίκηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων και έργων με ίδια μέσα ή μέσω
τρίτων για λογαριασμό φορέων της Π.Δ.Ε..
13. Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων,
ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,
προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της
απασχόλησης στην Π.Δ.Ε..
14. Η υποστήριξη για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, την
εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης
των επενδύσεων.
15. Ο σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής κτιριακών και άλλων
εγκαταστάσεων, η αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού φορέων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
16. Η συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις του Νόμου 1416/84 και η σύναψη
συμφωνιών ή συνεργασιών με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με ελληνικά ή ξένα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα που
έχουν σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη της Π.Δ.Ε..
17. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, η
προστασία του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πολιτιστικά
και περιβαλλοντικά θέματα.
18. Η προστασία του περιβάλλοντος και ο περιορισμός της ρύπανσης του εδάφους, του
υπεδάφους και των υδάτινων πόρων.
19. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη με την
συνδυασμένη επιχειρηματική αξιοποίηση τουριστικών πόρων.
20. Η διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
21. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αναπτυξιακές
συμπράξεις με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα , με φορείς των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις επιχειρήσεις αυτών.
22. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασία με εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα για ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη της περιοχής.
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23. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και
υλοποίηση έργων, δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό
των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
24. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε ανταποδοτική βάση ή σε μη ανταποδοτική
βάση εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό και υπηρετεί τους σκοπούς της
επιχείρησης.
25. Η παραγωγή, προμήθεια και μεταπώληση ή εκχώρηση προς τρίτους προϊόντων,
υπηρεσιών και δικαιωμάτων (π.χ. εκδόσεις, προγράμματα, πληροφορίες, μελέτες
κλπ) εφόσον τα προϊόντα και δικαιώματα αυτά είναι συναφή προς τις λοιπές
δραστηριότητες της επιχείρησης.
26. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων είτε μεμονωμένα είτε
σε συνεργασία με άλλους φορείς για την προώθηση των σκοπών της επιχείρησης.
27. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η λειτουργία, η διαχείριση, η
ανάπτυξη, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων και μελετών του Δημοσίου,
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών.
28. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου έργων
παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
29. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η
ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
30. Η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό
δραστηριότητας, σχετικά με τεχνικά έργα.
31. Η εκτέλεση και συντήρηση κάθε είδους κοινωφελούς έργου και λειτουργία τμήματος
της εταιρείας ως κατασκευαστική εταιρεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
32. Η αξιοποίηση κάθε πηγής οικονομικών πόρων της Π.Δ.Ε.
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Η αναπτυξιακή εταιρεία σύμφωνα τους παραπάνω στόχους προσφέρει τις ακόλουθες
υπηρεσίες :

























Σχεδιασμό και σύνταξη – υποβολή ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή δράσης της.
Σχεδιασμό και υποβολή προγραμμάτων βελτίωσης – προστασίας του περιβάλλοντος
της περιοχής.
Διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, που ανατίθενται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο ή και από άλλους φορείς.
Διαχείριση προγραμμάτων προστασίας – διαχείρισης περιβάλλοντος.
Παρακολούθηση, συντονισμός και υλοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, που αναθέτονται σ’ αυτήν από τους ΟΤΑ, την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τις Συνεταιριστικές οργανώσεις και τα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.
Μελέτη, συντονισμός, παρακολούθηση και υλοποίηση έργων που της αναθέτονται
με ειδικές και άλλες προγραμματικές συμβάσεις από τα Υπουργεία, τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, την Ε.Ε., από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και από τις
αναγνωρισμένες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο εταιρίες – οργανισμούς προστασίας
περιβάλλοντος, υγροτόπων και γενικότερα της πανίδας και της χλωρίδας.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε συνεργασία με άλλους τοπικούς,
εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή με την
δημιουργία δικών της επιχειρήσεων καινοτόμου χαρακτήρα, που θα αποσκοπούν
στην προστασία και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Αμβρακικού.
Προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, μέσω ανάληψης
διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών έργων, δράσεων και ενεργειών.
Εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τους ΟΤΑ της περιοχής.
Εκπόνηση διαγνωστικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας.
Εκπόνηση τεχνικών μελετών για έργα και δράσεις των τοπικών φορέων, παροχή
συναφών υπηρεσιών και προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης,
διοίκησης και επίβλεψης εκτέλεσης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.1416/1984,ν.3263/2004, ν.3316/2005 κλπ.),
όπως κάθε φορά αυτοί ισχύουν.
Εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Υποστήριξη των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης στην οργάνωση τους και την
αξιοποίηση των τοπικών πόρων (εμψύχωση, ενημέρωση, πληροφόρηση και τοπική
ενεργοποίηση φορέων και πολιτών).
Υποστήριξη στους παραγωγικούς φορείς για την οργάνωση τους και την βελτίωση
της αποτελεσματικότητας τους.
Υποστήριξη λειτουργίας των κέντρων πληροφόρησης για το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής.
Υποστήριξη στην δημιουργία νέων σχημάτων και φορέων (συνεταιρισμοί, ομάδες
παραγωγών, clusters κ.ά.).
Η υλοποίηση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτωνσεμιναρίων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την προώθηση της
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
Προώθηση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της γνώσης.
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Ανάληψη ρόλου Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών, στα πλαίσια εφαρμογής
αναπτυξιακών πολιτικών.
Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, σύμφωνα με το ν.2738/1999 και
τον.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και
φυσικών πόρων, καθώς και υποδομών ανάπτυξης.
Διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το σκοπό και το έργο της
αναπτυξιακής εταιρείας, που υλοποιείται από τις υπηρεσίες της ήκαι από
ερευνητές, μελετητές και συνεργάτες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τους
οποίους θα συμβάλλεται η αναπτυξιακή εταιρεία.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η αναπτυξιακή εταιρεία, με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ημεδαπή ή
αλλοδαπή) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
Δύναται δε:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή
αλλοδαπό) με οποιοδήποτε τρόπο.
β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
γ) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και
οικονομικού τύπου.
Για την υλοποίηση των δράσεων της η εταιρία χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της ή/ και
συνεργάτες με τους οποίους για το σκοπό αυτό συμβάλλεται.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε 309.027,10 ευρώ, το οποίο και
αναλύεται σε 105.470 κοινές και ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο,
ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη. Η Εταιρεία πληροί από άποψη μετοχικής σύνθεσης
τις προϋποθέσεις του άρθρου 252, παρ. 3, εδ. β’ του Ν. 3463/2006.
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Ειδικότερα, οι μέτοχοι της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε.»
ΠΟΣΟΣΤΟ
Α/Α

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

98.882

289.724,26€

93,76%

2

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

1.040

3.047,20€

0,99%

3

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

329

963,97€

0,31%

4

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

1.284

3.762,12€

1,22%

813

2.382,09€

0,77%

1.732

5.074,76€

1,64%

794

2.326,42€

0,75%

596

1.746,28€

0,56%

105.470

309.027,10€

100,00%

5

6

7
8

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
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III.

Οργάνωση - λειτουργία – στελέχωση
A. Ανάλυση λειτουργιών – οργανόγραμμα

Νομική Μορφή
Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 252, παρ.3β, καθώς και των άρθρων 265 & 268, του Ν.
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες
(κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Διοίκηση
Τα όργανα της Α.Ε. είναι τα εξής :
 Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτερο όργανο της εταιρείας, μπορεί και
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για
τους μετόχους, ακόμη και για εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν κατά τη
λήψη της απόφασης.
 Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί ή διευθύνει και εκπροσωπεί την Α.Ε. και
αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη. Αρμόδιο όργανο για την εκλογή του Δ.Σ. είναι η
Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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B. Απασχολούμενο προσωπικό
Το ανθρώπινο δυναμικό της αναπτυξιακής εταιρείας αποτελείται από στελέχη διαφόρων
ειδικοτήτων που χαρακτηρίζονται από αυξημένη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης,
σε αντιστοιχία με το εύρος και το σύνθετο χαρακτήρα των αντικειμένων της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται από 11 στελέχη με τις ακόλουθες
ειδικότητες:










2Γεωπόνοι ΠΕ
1 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
1 Οικονομολόγος ΠΕ
1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
1 Πληροφορικής ΠΕ
1 Θεολόγος ΠΕ
1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
2 Γραμματείς ΔΕ
1 Οδηγός ΔΕ

C. Κανονισμοί
Η αναπτυξιακή εταιρεία έχει συντάξει του παρακάτω κανονισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και
διακρίνονται σε:
α. Κανονισμός οργάνωσης, με τον οποίο καθορίζονται και ρυθμίζονται η οργανωτική
δομή, οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση και στελέχωση των διοικητικών ενοτήτων της
αναπτυξιακής εταιρείας. Επίσης καθορίζονται η πρόσληψη και αξιολόγηση του προσωπικού
της εταιρίας, περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας, βάσει οργανογράμματος, καθώς
και οι κύριες και δευτερεύουσες ευθύνες που προκύπτουν από την κάλυψη της κάθε θέσης,
η οργανωτική δομή της εταιρείας, το ωράριο εργασίας, η ημερήσια και μηνιαία
απασχόληση προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών και τέλος οι δίαυλοι της
εσωτερικής επικοινωνίας της εταιρείας.
β. Κανονισμός ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών.
Ο παρών Κανονισμός, συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 265,
παράγραφος 7 του Ν. 3463/06 (νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), και αφορά τις
Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. του Άρθρου 252, παράγραφος 3, εδάφιο β καθώς
και όλους τους μετέπειτα νόμους, εγκυκλίους, διευκρινιστικές οδηγίες, ευρωπαϊκές οδηγίες
κλπ.
Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών της
Επιχείρησης:





Η εκπόνηση μελετών (περιλαμβανομένων των ερευνών).
Η παροχή υπηρεσιών
Η εκτέλεση έργων (περιλαμβανομένων των τεχνικών εργασιών).
Η διενέργεια προμηθειών αγαθών.

Η προμήθεια αγαθών μπορεί να αφορά ενδεικτικά την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση
και τη μίσθωση αγαθών και να περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται με την προμήθεια
(όπως η μεταφορά, η εγκατάσταση, η συντήρηση).
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IV.

Αντικείμενο και δραστηριότητες
A. Περιγραφή του αντικειμένου
αναπτυξιακής εταιρείας

και

των

δραστηριοτήτων

της

O ρόλος της παρέμβασης της αναπτυξιακής εταιρείας είναι να συμβάλει στην άρση των
προβλημάτων των μειονεκτικών, ορεινών και αγροτικών περιοχών όπου και
δραστηριοποιείται καθώς και στην αξιοποίηση των πάσης φύσεως πόρων, με απώτερο
στόχο την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση των κατοίκων και την αναζωογόνηση των
περιοχών αυτών.
Για να πετύχει το στόχο της και να πραγματοποιήσει το έργο της η εταιρεία:











Λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για την υλοποίηση – διαχείριση Προγραμμάτων
και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκπονεί αναπτυξιακά προγράμματα, επιχειρησιακά σχέδια και περιβαλλοντικές
μελέτες για το σχεδιασμό και την υποβοήθηση της τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης.
Εκπονεί μελέτες και διενεργεί έρευνες για την αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο.
Ενημερώνει, ευαισθητοποιεί, πληροφορεί, υποστηρίζει και συμβουλεύει την τοπική
κοινωνία σε θέματα επιχειρηματικότητας, απασχόλησης, αγροτικής ανάπτυξης,
προστασίας του περιβάλλοντος κ.α., με τη διοργάνωση ημερίδων – εκδηλώσεων,
την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και την παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων.
Στηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ίδρυση ή μετατροπή
επιχειρήσεων, την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την διαχείριση υλοποίηση εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.
Παρέχει πληροφόρηση, υποστήριξη, συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια τόσο στον
τοπικό πληθυσμό όσο και στους τοπικούς φορείς.

Οι παραπάνω δραστηριότητες προωθήθηκαν με την αξιοποίηση στο έπακρο εθνικών και
ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και αναπτύσσοντας κάθε είδους τοπικού ενδιαφέροντος
ενέργειες – δράσεις λαμβάνοντας κάθε φορά και τις κατάλληλες αποφάσεις.
Για τον λόγο αυτό:
 Μέσα από επενδυτικά προγράμματα (Π.Α.Α.) υποστηρίζεται η ολοκληρωμένη
ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και ενισχύεται ο αγροτουρισμός, τα τοπικά προϊόντα
και τα έργα υποδομής μέσα από μικρά δημόσια έργα.
 Μέσα από προγράμματα δράσεις, και θεσμούς (ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ, Σ.Υ.Υ. κλπ)
υποστηρίζονται επιχειρηματικές δράσεις και παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες
σε ιδιώτες και φορείς ενώ παράλληλα στηρίζεται η δυνατότητα απασχόλησης και
ένταξης στην αγορά εργασίας νέων, γυναικών, ειδικών ομάδων πληθυσμού, ΑΜΕΑ
κλπ.
 Με την εκπόνηση μελετών αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, για περιοχές ή τομείς
οικονομίας, επιχειρησιακές μελέτες συγκεκριμένου αντικειμένου, τεχνικές μελέτες

ΑΔΑ: ΩΟΖΦ7Λ6-6ΔΔ
κλπ υποβοηθούνται φορείς και περιοχές για την εφαρμογή και υλοποίηση έργων
υποδομής και επενδυτικών σχεδίων.
 Μέσα από τεχνική και συμβουλευτική στήριξη στους ΟΤΑ της περιοχής
προσφέρονται πολύτιμες υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας τους, των
δραστηριοτήτων τους και της αξιοποίησης κονδυλίων για την ανάπτυξη των
περιοχών τους.
Για όλα τα ανωτέρω χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν διάφορα προγράμματα και
εκπονήθηκαν μελέτες κατά την διάρκεια των διαφόρων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και
Προγραμματικών Περιόδων από το 1996 έως σήμερα, τα οποία συνθέτουν την εμπειρία και
την προσφορά της αναπτυξιακής εταιρείας στην περιοχή.
Ακολουθεί ενδεικτική συνοπτική περιγραφή έργων, μελετών και λοιπών δραστηριοτήτων
που υλοποίησε και υλοποιεί η αναπτυξιακή εταιρεία έως σήμερα:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/
ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συμμετοχή στην Κοινοτική
Πρωτοβουλία YOUTHSTART- 19982000
Συμμετοχή στην Κοινοτική
Πρωτοβουλία ADAPT- 1998-2000

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υπουργείο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συμμετοχή στην
υλοποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου
Συμμετοχή στην
υλοποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου

Εταίρος - υλοποίηση και
παρακολούθηση φυσικού
Στρατηγικές Απασχόλησης Άρθρο 6
Περιφερειακό Ταμείο
και οικονομικού
ΕΚΤ- 2002-2005
αντικειμένου στο νομό
Ηλείας
Λειτουργία και Ανάπτυξη Κέντρου Υπουργείο Ανάπτυξης-Ε.Π. Υλοποίηση οικονομικού
Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.)Ανταγωνιστικότητα 2000- και φυσικού αντικειμένου
1/5/2003-31/12/2008
2006
για το νομό Ηλείας
Κέντρο επιχειρηματικής και
Υπουργείο Ανάπτυξης-Ε.Π. Υλοποίηση φυσικού και
τεχνολογικής ανάπτυξης Δυτικής
Ανταγωνιστικότητα 2000- οικονομικού αντικειμένου
Ελλάδας - νομαρχιακό παράρτημα Ν.
2006
για το νομό Ηλείας
Ηλείας - 1/10/2003 έως 30/11/2008
Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Ανδραβίδας1/1/2006 έως 30/4/2009

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου
Ανδρίτσαινας-1/7/2004 έως 30/4/2009

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου
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Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Βουπρασίας1/10/2004 έως 30/4/2009

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Βώλακος1/7/2004 έως 30/4/2009

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Γαστούνης1/10/2004 έως 30/4/2009

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Λαμπείας1/10/2004 έως 30/4/2009

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Λασιώνος1/7/2004 έως 30/4/2009
Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Ανδραβίδας
1/5/2009 Έως 30/9/2010

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Ανδρίτσαινας
1/5/2009 Έως 30/9/2010

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Βουπρασίας
1/5/2009 Έως 30/9/2010

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Βώλακος
1/5/2009 Έως 30/9/2010

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Γαστούνης
1/5/2009 Έως 30/9/2010

Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Λαμπείας
1/5/2009 Έως 30/9/2010

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Εθνικοί Πόροι

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Εθνικοί Πόροι

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Εθνικοί Πόροι

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Εθνικοί Πόροι

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Εθνικοί Πόροι

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Εθνικοί Πόροι

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου
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Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Λασιώνος
1/5/2009 Έως 30/9/2010

Εθνικοί Πόροι

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
Φορέας Υλοποίησης και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας στην
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Ε.Π.
Περιφερειακής Ανάπτυξης φυσικού και οικονομικού
«Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου αντικειμένου
Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.- Δομή
Ανδραβίδας- 1/10/2010 έως
31/12/2010
Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
Φορέας Υλοποίησης και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας στην
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Ε.Π.
Περιφερειακής Ανάπτυξης φυσικού και οικονομικού
«Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου αντικειμένου
Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.- Δομή
Ανδρίτσαινας- 1/10/2010 έως
31/12/2010
Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
Φορέας Υλοποίησης και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας στην
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Ε.Π.
Περιφερειακής Ανάπτυξης φυσικού και οικονομικού
«Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου αντικειμένου
Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.- Δομή
Βουπρασίας- 1/10/2010 έως
31/12/2010

Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
Φορέας Υλοποίησης και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας στην
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Ε.Π. Περιφερειακής Ανάπτυξης φυσικού και οικονομικού
«Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου αντικειμένου
Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.- Δομή
Βώλακος- 1/10/2010 έως 31/12/2010
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Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
Φορέας Υλοποίησης και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας στην
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Ε.Π. Περιφερειακής Ανάπτυξης φυσικού και οικονομικού
«Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου αντικειμένου
Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.- Δομή
Γαστούνη- 1/10/2010 έως 31/12/2010

Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
Φορέας Υλοποίησης και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας στην
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Ε.Π. Περιφερειακής Ανάπτυξης φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου
«Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.- Δομή
Λαμπείας- 1/10/2010 έως 31/12/2010

Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
Φορέας Υλοποίησης και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας στην
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Ε.Π. Περιφερειακής Ανάπτυξης φυσικού και οικονομικού
«Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου αντικειμένου
Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.- Δομή
Λασιώνας- 1/10/2010 έως 31/12/2010

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
ορεινής ζώνης Ανδρίτσαινας –
Φιγαλίας, δημοσιότητα -1/8/2006 έως
31/12/2008

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
ορεινής ζώνης Ανδρίτσαινας –
Φιγαλίας, δικτύωση - 1/8/2006 έως
31/12/2008

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
ορεινής ζώνης Ανδρίτσαινας –
Φιγαλίας, συμβουλευτική - 1/8/2006
έως 31/12/2008

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

ΑΔΑ: ΩΟΖΦ7Λ6-6ΔΔ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
ορεινής ζώνης Β.Α. τμήματος Ν.
Ηλείας, δημοσιότητα - 1/8/2006 έως
30/06/2009

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
ορεινής ζώνης Β.Α. τμήματος Ν.
Ηλείας, δικτύωση -1/8/2006 έως
30/06/2009

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης και
παρακολούθησης
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
ορεινής ζώνης Β.Α. τμήματος Ν.
Ηλείας, συμβουλευτική - 1/8/2006 έως
30/06/2009

Θύλακες υποστήριξης απασχόλησης
και επιχειρηματικότητας, δράσεις
δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης
1/8/2006 έως 30/06/2009
Θύλακες υποστήριξης απασχόλησης
και επιχειρηματικότητας, δράσεις
δικτύωσης
1/8/2006 έως 30/06/2009

«Δράσεις αποκατάστασης παρόδιων
οικοσυστημάτων Πυρόπληκτων
Συντονιστής-υλοποίηση
Περιοχών του Νομού Ηλείας σε μια
και παρακολούθηση
προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας Ταμείο Συνοχής – ΧΜ ΕΟΧ οικονομικού και φυσικού
ισορροπίας μεταξύ Ανθρώπου και
αντικειμένου του
Περιβάλλοντος».- 1/5/2009 έως
προγράμματος
30/4/2011

«LIFΕ INFOIL» - Βιολογική καλλιέργεια
και προώθηση ελαιολάδου- 1/01/2010
έως 30/09/2013

Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα Ε.Ε. Life

Εταίρος - υλοποίηση και
παρακολούθηση φυσικού
και οικονομικού
αντικειμένου στο νομό
Ηλείας

ΑΔΑ: ΩΟΖΦ7Λ6-6ΔΔ

LIFΕ+CONDENSE «Επιδεικτική
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
Κοπριάς και Υγρών Αποβλήτων
Ελαιοτριβείων για την Παραγωγή ενός
Υψηλής Συγκέντρωσης Θρεπτικών
Στοιχείων Εύκολου στη Χρήση
Προϊόντος»
1/08/2011 έως 30-06-2015

Αντένα Δομής Στήριξης Δυτικής
Ελλάδας- ΟΠΑΑΧ

Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα Ε.Ε. Life

Συντονιστής του έργου υλοποίηση και
παρακολούθηση φυσικού
και οικονομικού
αντικειμένου

Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. « αγροτική ανάπτυξη Υλοποίηση φυσικού και
ανασυγκρότηση της
οικονομικού αντικειμένου
υπαίθρου 2000–2006
για το νομό Ηλείας
(Ε.Υ.Δ.Ε.Π Α.Α.-Α.Υ)

Interreg Ελλάδα - Ιταλία "Στρατηγικά
Συντονιστής του έργου σχέδια για την αποκατάσταση,
υλοποίηση και
Ευρωπαϊκό Ταμείο
προστασία και ανάδειξη του
παρακολούθηση φυσικού
οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
που έχουν πληγεί από φυσικές
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
καταστροφές - NATPRO"
1/9/2011 – 30/06/2014

Interreg Ελλάδα – Ιταλία «TALKING
LANDS: talks between the lands of
Apulia and Greece»-1/9/201131/10/2013

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας- υλοποίηση και
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης παρακολούθηση φυσικού
και οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα – Ιταλία «Contribution
Ευρωπαϊκό Ταμείο
of Emission Sources on the Air quality
Περιφερειακής Ανάπτυξης παρακολούθηση φυσικού
of the Pοrt-cities in Greece and Italyκαι οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
CESAPO»- 1/1/2011- 31/5/2014
αντικειμένου
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ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα – Ιταλία
Ευρωπαϊκό Ταμείο
LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI
παρακολούθηση φυσικού
Περιφερειακής Ανάπτυξης
PRODUZIONE TEATRALE II
και οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
1/9/2011-31/12/2013
αντικειμένου

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Interreg Ελλάδα – Ιταλία Cultural
Ελλάδας- υλοποίηση και
gastronomic particularities: Creation of
Ευρωπαϊκό Ταμείο
an identity of the local gastronomic Περιφερειακής Ανάπτυξης παρακολούθηση φυσικού
και οικονομικού
heritage in the region Greece –Italy
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
1/9/2011- 30/03/2015

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας- υλοποίηση και
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Interreg Ελλάδα - Ιταλία WANDER BY
Περιφερειακής Ανάπτυξης παρακολούθηση φυσικού
BICYCLE 1/9/2011-30/11/2014
και οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Interreg Ελλάδα – Ιταλία Recording,
Ελλάδας- υλοποίηση και
documentation, promotion and
Ευρωπαϊκό Ταμείο
distribution of the aromatic and
παρακολούθηση φυσικού
Περιφερειακής Ανάπτυξης
therapeutic herbs, plants and plant
και οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
products
αντικειμένου
1/9/2011- 28/02/2015

Interreg Ελλάδα - Ιταλία
New Objective: tourism without
BARRIER-1/9/2011- 30/3/2015

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας- υλοποίηση και
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου

Εταίρος- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα – Ιταλία International
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
Centre of Mediterranean Gastronomy- Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
IN.C.O.ME. 1/7/2011 - 30/6/2014
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
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Εταίρος- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα - Ιταλία Water Saving
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
for Development
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
15/7/2011 – 31/03/2015
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου

Interreg Ελλάδα - Ιταλία
MEDITERRANEAN LIFE STYLE
15/7/2011- 31/3/2015

Εταίρος- υλοποίηση και
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου

Εταίρος- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα - Ιταλία
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
LOC PRO II-Support and Promotion of
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
Local Products and SMEs through ICT
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
1/9/2011- 30/04/2015

Εταίρος- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα – Ιταλία IRMAΕυρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
Efficient Irrigation Management Tools
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
for Agricultural Cultivations and Urban
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
Landscapes-1/4/2013-31/3/2015

Εταίρος- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα – Ιταλία InnovabilityΕυρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
Innovation Technologies for different Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
abilities 1/11/2013- 30/10/2015
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου

Εταίρος- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα – Ιταλία BioGAIAΕυρωπαϊκό Ταμείο
Development of sustainable biogas
παρακολούθηση φυσικού
strategies for integrated agroindustrial Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
waste management
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
1/1/2011-30/03/2015
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Interreg Ελλάδα – Ιταλία BIG:
ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Improving governance, management
Ελλάδας- υλοποίηση και
and sustainability of rural and coastal
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
protected areas and contributing to the Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
implementation of the Natura 2000
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
provisions in IT and GR
30/03/2014-30/09/2015
ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Interreg Ελλάδα – Ιταλία FOODING:
Ελλάδας- υλοποίηση και
Valorization of Traditional Food
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
Products for Competiveness and
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
Innovation of Italian and Greek SMEs
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου
30/03/2014-30/09/2015

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας- υλοποίηση και
Interreg Ελλάδα – Ιταλία
Ευρωπαϊκό Ταμείο
GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for
παρακολούθηση φυσικού
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Transport 2.0
και οικονομικού
(ΕΤΠΑ)
30/03/2014-30/09/2015
αντικειμένου

ΠΣ με Περιφέρεια Δυτικής
Interreg Ελλάδα – Ιταλία I.C.E:
Ελλάδας- υλοποίηση και
Innovation, Culture and Creativity for a
Ευρωπαϊκό Ταμείο
παρακολούθηση φυσικού
new Economy
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και οικονομικού
30/03/2014-30/09/2015
(ΕΤΠΑ)
αντικειμένου

Α(Γ)ΡΩΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
2/1/2014 – 30/06/2015

ΕυρωπαϊκόΚοινωνικό
Ταμείο

ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ και
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

«Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ)Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης
Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και
Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου
Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα »
11/2013-30/06/2015

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Υποστηρικτικός Μηχανισμός Δυτικής
Ελλάδας για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις
του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013Αντένα Ν. Ηλείας -4/5/201231/12/2015

Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων



ΜΕΛΕΤΕΣ

Αντένα Ν. ΗλείαςΥποστηρικτικός
Μηχανισμός για τις
Ιδιωτικές Επενδύσεις
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1. Πρόγραμμα αγροτουρισμού ΠΕΠ Β΄ΚΠΣ - Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ορεινοί δήμοι – επενδυτές
2. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για ένταξη της περιοχής Κυλλήνης στις περιοχές
ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
3. Σύνταξη προτάσεων για την ένταξη περιοχών στο ΕΠΠΕΡ 3 ΥΠΕΧΩΔΕ – Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
4. Σύνταξη φακέλων για τη συμμετοχή της Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ και της ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. στους
ενδιάμεσους φορείς για την διαχείριση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών των ΜΜΕ
5. Κέντρα υποδοχής επενδυτών και ΚΕΤΑ Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
6. Σύνταξη σχεδίου αξιοποίησης προγραμμάτων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη Ν.Α.
ΗΛΕΙΑΣ
7. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης Φιγαλίας Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
8. Εκπόνηση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης παραλίμνιων κοινοτήτων τεχνητής λίμνης
Πηνειού και Πηνείας Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
9. Καταγραφή και παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων και των βυζαντινών μνημείων σε
όλη την έκταση του νομού Ηλείας
10. Εργασίες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλο το νομό Ηλείας
11. Προτάσεις στο πρόγραμμα LIFEγια τη Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
12. Εκπόνηση σχεδίου για τη δημιουργία δικτύου εμψυχωτών της κοινωνικο-οικονομικής
και πολιτιστικής ανάπτυξης αγροτικών και μειονεκτικών περιοχών Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
13. Σύνταξη πρότασης για EQUALγια τη Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Υπουργείο Εργασίας
14. Εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης αξιοποίησης αδρανών υλικών Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Δήμος
ΠΥΡΓΟΥ
15. Εκπόνηση μελέτης σύστασης πολιτιστικού οργανισμού Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
16. Υποβολή φακέλου στο ΕΠΑΝ για τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στο
φράγμα Αλφειού και φακέλου στη ΡΑΕΝ.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Υπουργείο Ανάπτυξης
17. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ένταξη του νομού Ηλείας στο πρόγραμμα
Leader plus Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
18. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινής
ζώνης Ανδρίτσαινας – Φιγαλίας» - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
19. Ωρίμανση έργων του ολοκληρωμένου προγράμματος Ανδρίτσαινας – Φιγαλίας,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
– Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Δήμοι Ανδρίτσαινας, Φιγαλείας και Σκιλλούντος
20. Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη για τις περιοχές natura
του νομού Ηλείας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΥΠΕΧΩΔΕ – Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.
21. Εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής και καθορισμού ζωνών
προστασίας του οικοσυστήματος περιοχής λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και Δάσους
Στροφυλιάς, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – δήμος Βουπρασίας
22. Συντονισμός – διερεύνηση προϋποθέσεων επαναδημιουργίας της λίμνης Μουριάς
23. Σχολική μονάδα στο πρώην Μανωλοπούλειο Νοσοκομείο, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – δήμος Πύργου
24. Εμπειρογνωμοσύνη ΝΕΔΑ Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25. Επιχειρησιακό σχέδιο ΝΕΔΑ Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26. Μελέτες ανάπλασης δήμου Πηνείας , Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – δήμος Πηνείας
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27. Μελέτες ανάπλασης δήμου Λασιώνος, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – δήμος Λασιώνος
28. Μελέτες ανάπλασης δήμου Σκιλλούντος, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – δήμος Σκιλλούντος
29. Μελέτες ανάπλασης δήμου Αρχαίας Ολύμπιας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – δημός Αρχαίας Ολυμπίας
30. Δασοτεχνική μελέτη μονοπάτια – φαράγγι Αντρωνίου, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
31. Δασοτεχνική μελέτη μονοπάτια – φαράγγι Ερυμάνθου
32. Δασοτεχνική μελέτη μονοπάτια – φαράγγι Λαμπείας
33. Δασοτεχνική μελέτη μονοπάτια – φαράγγι Στομίου
34. Δασοτεχνική μελέτη μουσείο Φολόης Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – δήμος Φολόης



ΜΕΛΈΤΕΣ ΣΔΙΤ

1. Υπόγειο πάρκινγκ στον Πύργο, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΤΕΔΚ
2. Θεματικό πάρκο στη λίμνη Μουριάς, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΤΕΔΚ
3. Αποθήκες ΑΣΟ στην πόλη του Πύργου, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Δήμος Πύργου
4. Αξιοποίηση κτήματος Μανωλάδας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Δήμος Βουπρασίας



ΤΕΧΝΙΚΆ ΈΡΓΑ

1. Πρόγραμμα καθαρισμού ακτών Ν. Ηλείας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΥΠΕΧΩΔΕ – ΙΔΙΩΤΕΣ
2. Πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ –
ΥΠΕΧΩΔΕ
3. Υλοποίηση προγράμματος αξιοποίησης πολιτιστικών και φυσικών πόρων ορεινής Ηλείας
στα πλαίσια του προγράμματος LEADER II, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
4. Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ν. Ηλείας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΔΗΜΌΙ
5. Καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου Ν. Ηλείας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΔΗΜΌΙ
6. Δημιουργία μουσείου στο Κάστρο Χλεμούτσι, Υπουργείο Πολιτισμού - Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ –
Δήμος Κάστρου Κυλλήνης
7. Ενίσχυση της μεταφοράς καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών
εφαρμογής του αειφορικού κτιρίου στην περιοχή της μεσογείου (LIFE ENV/GR/000137)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Δ.Α.Π. - Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Ε.Ε.
8. Περιβαλλοντικό μουσείο Φολόης, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Δήμος Φολόης
9. Ανάδειξη – σήμανση αρχαιολογικών χώρων Ν. Ηλείας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
10. Ορεινή οδός Αρχαία Ήλιδα – Αρχαία Ολυμπία, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
11. Δράσεις αποκατάστασης παρόδιων οικοσυστημάτων πυρόπληκτων περιοχών του Ν.
ΗΛΕΙΑΣ σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και
περιβάλλοντος, Ταμείο Συνοχής – ΧΜ ΕΟΧ



ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
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1. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την καταβολή επιδοτήσεων στους
αγρότες, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Λειτουργία και ανάπτυξη Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Κ.Υ.Ε.), Υπουργείο
Ανάπτυξης
3. Κέντρο επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Νομαρχιακό
Παράρτημα Ηλείας, Υπουργεί Ανάπτυξης
4. Γραφείο Υποστήριξης σταυλικών εγκαταστάσεων,
5. Ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΤΕΔΚ
6. Αντένα Δομής Στήριξης Δυτικής Ελλάδας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
7. Προμήθειες μηχανημάτων πολιτικής προστασίας, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΤΕΔΚ - ΔΗΜΟΙ



ΔΙΌΡΓΑΝΩΣΗ ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΚΘΕΣΕΩΝ

1. Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Αρχαίας Ολυμπίας για παιδιά και νέους (1ο έως 11ο),
Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
2. Γιορτές αγροτουρισμού 2002, Ε.Τ.Α. - Υπουργείο Γεωργίας - Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - Ν.Α.
ΗΛΕΙΑΣ - ΤΕΔΚ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
3. Ολυμπιακό πανόραμα στην Αρχαία Ολυμπία, Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ – ΥΠΕΣΔΔΑ
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V.

Στρατηγική και στόχοι
Αντικειμενικός σκοπός και στρατηγικός στόχος της αναπτυξιακής εταιρείας είναι η συμβολή
στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας
και Ηλείας.
Ο ρόλος της αναπτυξιακής εταιρείας είναι να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την
προώθηση της αναπτυξιακή διαδικασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας και ειδικότερα στην ύπαιθρο, με έμφαση στη διαφοροποίηση της
οικονομικής δραστηριότητας (δημιουργία εναλλακτικών πηγών απασχόλησης και
εισοδήματος) και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της στο πλαίσιο μίας
Αειφόρου Ανάπτυξης των περιοχών αυτών.
Η εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών για την ανάπτυξη και ειδικότερα τη στήριξη του
παραγωγικού περιβάλλοντος μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας απαιτεί, εκτός από το
κατάλληλο θεσμικό – νομικό πλαίσιο, τη δέσμευση των αναγκαίων πόρων, καθώς και την
διαρκή και στοχευμένη υποστήριξη των ενδιαφερόμενων, με άμεσο και αποτελεσματικό
τρόπο.
Η συμβολή της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη κυρίως της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας υπήρξε σημαντική.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους
εστιάζονται στα ακόλουθα :
 Αποτέλεσε Αντένα της Δομής Στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το
Νομό Ηλείας.
 Διαχειρίζεται προγράμματα προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος και
βελτίωσης ποιότητας ζωής.
 Σχεδιάζει και υλοποιεί Προγράμματα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού και
διευκόλυνσης ένταξης στην αγορά εργασίας.
 Παρέχει υπηρεσίες τεχνικής στήριξης σε φορείς της Διοίκησης και της
Αυτοδιοίκησης.
Οι προοπτικές της αναπτυξιακής εταιρείας κατά την 5η Προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ)
σύμφωνα και με το πλαίσιο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης της τοπικής Αυτοδιοίκησης με
το σχέδιο «Καλλικράτης» είναι ιδιαίτερα αυξημένες, όπως η διεύρυνση του ρόλου της με τη
λειτουργία της ως Δικαιούχος υλοποίησης έργων στο πλαίσιο Υλοποίησης Προγραμματικών
Συμβάσεων με ΟΤΑ.
Παρουσίαση των στρατηγικών ανάπτυξης
Η στρατηγική της αναπτυξιακής εταιρείας αποτελεί ένα σύνολο στόχων και αρχών, τα οποία
συνιστούν την αφετηρία για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά– στόχο
και την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων/εργαλείων πολιτικής marketing.
Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία της αναπτυξιακής εταιρείας διαπιστώνουμε την
διεύρυνση του κύκλου δραστηριοτήτων της και την αποτελεσματική και έγκυρη λειτουργία
της, με αποτέλεσμα να εδραιώνεται η θέση της στη συνείδηση των φορέων κάθε επιπέδου
(τοπικό – περιφερειακό – κεντρικό) ως ενός ιδιαίτερα αξιόπιστου μηχανισμού τεχνικής
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υποστήριξης φορέων της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αλλά και σχεδιασμού και
υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημανθεί η ενδυνάμωση του προφίλ της αναπτυξιακής εταιρείας
όχιμόνο ως φορέα σχεδιασμού και διαχείρισης ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων,
κάτι που είχε κατακτηθεί ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ως φορέα που
διαθέτει την απαραίτητη επάρκεια για την ωρίμανση και παρακολούθηση ποικίλων έργων
καθώς και ως αξιόπιστου μηχανισμού υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ανθρώπινου
δυναμικού.
Τέλος, επισημαίνεται η προσπάθεια που ξεκίνησε και συνεχίζεται με επιτυχία, για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας της αναπτυξιακής εταιρείας, με την αξιοποίηση των
διακρατικών σχεδίων στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Interreg Ελλάδα – Ιταλία,
Life κλπ.
Με βάση τα ανωτέρω οι κύριοι στόχοι της αναπτυξιακής εταιρείας για την επόμενη περίοδο
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
 Εδραίωση της θέσης της Εταιρείας στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Ελλάδας στο
αντικείμενο δραστηριοποίησής της, με ισχυρή στελέχωση, παρουσία και εξοπλισμό
και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.
 Επέκταση της συμμετοχής της σε νέα προγράμματα και έργα και η παροχή νέων
ποιοτικών υπηρεσιών.
 Διατήρηση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων από την αναπτυξιακή εταιρεία
υπηρεσιών, ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας και διασφάλιση της ποιότητας της
λειτουργίας της για την ολοκλήρωση της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.
 Συστηματική προετοιμασία ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου, τόσο από
την άποψη της διασφάλισης της ικανότητας της αναπτυξιακής εταιρείας να
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, όσο και από την άποψη της διερεύνησης
και αξιοποίησης των προσφερόμενων ευκαιριών.
 Επιτυχής και με όρους ποιότητας υλοποίηση των προγραμμάτων που θα αναλάβει
να υλοποιήσει στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας της αναπτυξιακής εταιρείας και αναζήτηση νέων
κοιτασμάτων παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ευκαιριών μεταφοράς
τεχνογνωσίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος της περιοχής που δραστηριοποιείται με
κάθε μέσο όπως:
- το σχεδιασμό ή/ και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω ενίσχυσης δράσεων και ενεργειών που
προωθούν την επιχειρηματικότητα,
- τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.), Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα,
υποδομές επιχειρηματικότητας κ.λ.π.,
- την υλοποίηση προγραμμάτων προς όφελος της επιχειρηματικότητας,
λειτουργώντας
είτε
ως Μηχανισμοί
Υποστήριξης Ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), είτε συμμετέχοντας σε
λοιπούς Ενδιάμεσους Φορείς κλπ.,
- τη συμμετοχή ή λειτουργία Δομών Στήριξης της επιχειρηματικότητας.
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VI.

Τεχνικά και οικονομικά στοιχεία
A. Αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης - κεφάλαιο επιχείρησης
Οι ισολογισμοί της εταιρείας την τελευταία πενταετία παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:
Ενεργητικό

2010

2011

2012

2013

2014

293,54€

173,59€

65.922,43€

51.682,46€

44.805,35

82.529,79€

67.055,31€

70.632,75€

77.747,21

89.832.96

1.120.815,76€

862.596,62€

545.544,17€ 843.759,69€

510.109,47

Απαιτήσεις

838.398,60€

428.010,47€

392.909,70€ 661.389,56€

462.993,30

Διαθέσιμα

282.417,28€

434.586,15€

152.634,47€ 182.214,00€

47.116,17

1.203.639,09€

929.825,52€

682.099,35€ 973.194,03€

658.747.78

2010

2011

333.605,41€

433.428,24€

385.125,30€ 249.296.83€

309.027,10€

309.027,10€

309.027,10€ 309.027,10€ 309.027,10€

Αποτελέσματα
εις νέο

11.830,92€

67.896,98€

23.291,10€

Αποθέματα

12.747,39€

15.698,23€

15.698,23€

15.298.49€

15.298,49

Διαφορές
αναπροσαρμογής

0,00€

0,00€

0,00€

71.497,51€

74.739,89

Έξοδα
εγκαταστάσεως
Πάγιο ενεργητικό
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

Γενικό Σύνολο
Ενεργητικού
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό

2012

2013

2014
269.402.33

Κεφάλαιο
-

-

146.926,01€ 130.062.89€
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Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες

0,00€

40.805,93€

37.108,87€

37.108,87€

25.739,00

870.033,68€

496.397,28€

296.974,05€ 692.718,36€

363.606,45

1.203.639,09€

929.825,52€

682.099,35€ 973.194,03€

658.747,78

Υποχρεώσεις
Γενικό Σύνολο
Παθητικού

Σε μία πρώτη ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της αναπτυξιακής εταιρείας για την
τελευταία5ετία, χρησιμοποιώντας ως έτη βάσης τα 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, μας
δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Έτος Βάσης
2010
Κύκλος
εργασιών
Μικτό κέρδος

Ποσά σε ευρώ
2011

2010

Ποσοστά επί
κύκλου εργασιών
2011

2011

ποσών

ποσοστών

-404.491,47€

-16,23%

0,77%

71.056,84€

3,55%

99,23%

-475.547,91€

-3,55%

0,66%

68.385,90€

3,40%

0,00%

0,00€

0,00%

0,66%

68.385,90€

3,40%

2.087.364,55€ 2.491.856,02€ 83,77% 100,00%
90.281,55€

19.224,71€

4,33%

Γενικές
1.997.083,40€ 2.472.631,31€ 95,67%
δαπάνες
Οργανικό
84.777,90€
16.392,00€
4,06%
αποτέλεσμα
Ουδέτερα
0,00€
0,00€
0,00%
μεγέθη
Αποτελέσματα
84.777,90€
16.392,00€
4,06%
χρήσεως

Έτος Βάσης

2010

Ποσά σε ευρώ

Μεταβολές

Ποσοστά επί
κύκλου εργασιών

Μεταβολές

2012

2011

2012

2011

ποσών

ποσοστών

Κύκλος
εργασιών

805.451,99€

2.087.364,55€

38,59%

100,00%

1.281.912,56€

-61,41%

Μικτό κέρδος

15.294,21€

90.281,55€

1,90%

4,33%

-74.987,34€

-2,43%

790.157,78€

1.997.082,40€

98,10%

95,67%

1.206.924,62€

2,43%

-41.981,24€

84.777,90€

-5,21%

4,06%

-126.759,14€

-9,27%

0,00€

0,00€

0,00%

0,00%

0,00€

0,00%

-41.981,24€

84.777,90€

-5,21%

4,06%

-126.759,14€

-9,27%

Γενικές
δαπάνες
Οργανικό
αποτέλεσμα
Ουδέτερα
μεγέθη
Αποτελέσματα
χρήσεως
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Ποσοστά επί

Ποσά σε ευρώ

Έτος Βάσης
2012

2013

2012

Κύκλος
εργασιών

1.098.724,21€

805.451,99€

Μικτό κέρδος

-175.388,54€

Γενικές
1.274.112,75€
δαπάνες
Οργανικό
-170.217,11€
αποτέλεσμα
Ουδέτερα
0,00€
μεγέθη
Αποτελέσματα
-170.217,11€
χρήσεως

2013

ποσών

ποσοστών

136,41% 100,00%

293.272,22€

36,41%

15.294,21€

-15,96%

1,90%

-190.682,75€

-17,86%

790.157,78€

115,96%

98,10%

483.954,97€

17,86%

-41.981,24€

-15,49%

-5,21%

-128.235,87€

-10,28%

0,00€

0,00%

0,00%

0,00€

0,00%

-41.981,24€

-15,49%

-5,21%

-128.235,87€

-10,28%

2013

2012

Ποσοστά επί

Ποσά σε ευρώ

Έτος Βάσης

Μεταβολές

κύκλου εργασιών

Μεταβολές

κύκλου εργασιών

2014

2013

2014

2013

ποσών

ποσοστών

Κύκλος
εργασιών

699.832,52

1.098.724,21€

-36,31%

100%

-398.891,69€

63,69%

Μικτό κέρδος

19.110,07

-175.388,54€

2,73%

-15,96%

194.498,61€

18,69%

681.365,86

1.274.112,75€

97,36

115,96% -592.746,89€

-18,60%

16.863.12

-170.217,11€

2,40%

-15,49%

187.080,23

17,89%

0,00€

0,00€

0,00%

0,00%

0,00€

0,00%

16.863.12

-170.217,11€

2,40%

-15,49%

187.080,23€

17,89%

Γενικές
δαπάνες
Οργανικό
αποτέλεσμα
Ουδέτερα
μεγέθη
Αποτελέσματα
χρήσεως

Ως προς της κατηγορίες δαπανών η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της αναπτυξιακής
εταιρείας κατά την τελευταία 5ετίας έδειξε τις εξής μεταβολές:
Κατηγορία δαπάνης

Μεταβολή

σε ευρώ

2011

2010

ποσά

ποσοστά

Διοικήσεως

399.416,60€

408.927,52€

9.510,92€

2,33%

466.037,39€

22,58%

Διαθέσεως

1.597.666,40€ 2.063.703,79€
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Χρήματος

0,00€

Σύνολα

0,00€

1.997.083,00€ 2.472.631,31€

Κατηγορία δαπάνης

0,00€

0,00%

475.548,31€

19,23%

Μεταβολή

σε ευρώ

2012

2011

ποσά

ποσοστά

Διοικήσεως

158.031,56€

399.416,60€

241.385,04€

60,43%

Διαθέσεως

632.126,22€

1.597.666,40€

965.540,18€

60,43%

Χρήματος

0,00€

0,00€

0,00€

0,00%

Σύνολα

790.157,78€

1.997.083,00€ 1.206.925,22€

Κατηγορία δαπάνης

60,43%

Μεταβολή

σε ευρώ

2013

2012

ποσά

ποσοστά

Διοικήσεως

289.452,78€

158.031,56€

-131.421,22€

-83,16%

Διαθέσεως

984.659,97€

632.126,22€

-352.533,75€

-55,77%

Χρήματος

0,00€

0,00€

0,00€

0,00%

Σύνολα

1.274.112,75€

790.157,78€

-483.954,97€

-61,25%

Κατηγορία δαπάνης

Μεταβολή

σε ευρώ

2014

2013

ποσά

ποσοστά

Διοικήσεως

116.531,90€

289.452,78€

172.920,88€

59,74%

Διαθέσεως

541.748,81€

984.659,97€

442.911,16€

44,98%

Χρήματος

0,00€

0,00€

0,00€

0,00%

Σύνολα

658.280,71€

1.274.112,75€

615.832,04€

48,33%
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Τέλος από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών κατά την τελευταία 5ετίαπροκύπτουν οι
εξής αριθμοδείκτες:
Αριθμοδείκτες 2010
Κάλυψη Πάγιας περιουσίας
μέσω ιδίων κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια /
Πάγιο Ενεργητικό

Κεφαλαιακής Ανεξαρτησίας

Ίδια Κεφάλαια /
Ξένα Κεφάλαια

Παγιοποίησης Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
/ Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Περιθώριο Μεικτού
Κέρδους

Μεικτό Κέρδος /
Κύκλος Εργασιών

Αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων (επιχειρηματία)

Καθαρά Κέρδη Χρήσης /
Ίδια Κεφάλαια

Αποδοτικότητα
αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης μέσω ιδίων
και ξένων κεφαλαίων

Αποτέλεσμα
Εκμετάλλευσης /
Σύνολο Παθητικού

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ιδίων κεφαλαίων

Κύκλος Εργασιών /
Ίδια κεφάλαια

333.605,41 /
82.529,79

82.529,79 /
1.203.639,09
1.120.815,76
/ 870.033,68
19.224,71 /
2.491.856,02
16.392,00 /
333.605,41
16.392,00 /
1.203.639,09
2.491.856,02
/ 333.605,41

404,22%

6,86%

128,82%

0,77%

4,91%

1,36%

746,95%

Αριθμοδείκτες 2011
Κάλυψη Πάγιας περιουσίας
μέσω ιδίων κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια /
Πάγιο Ενεργητικό

Κεφαλαιακής Ανεξαρτησίας

Ίδια Κεφάλαια /
Ξένα Κεφάλαια

Παγιοποίησης Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο
Ενεργητικού

Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Περιθώριο Μεικτού Κέρδους

Μεικτό Κέρδος /
Κύκλος Εργασιών

433.428,24 /
67.055,31

67.055,31 /
929.825,52
862.596,62 /
496.397,28
90.281,55 /
2.087.364,55

646,37%

7,21%

173,77%

4,33%
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Αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων (επιχειρηματία)

Καθαρά Κέρδη Χρήσης /
Ίδια Κεφάλαια

Αποδοτικότητα
αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης μέσω ιδίων
και ξένων κεφαλαίων

Αποτέλεσμα
Εκμετάλλευσης /
Σύνολο Παθητικού

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ιδίων κεφαλαίων

Κύκλος Εργασιών /
Ίδια κεφάλαια

84.777,90 /
433.428,24
84.777,90 /
929.825,52
2.087.364,55 /
433.428,24

19,56%

9,12%

481,59%

Αριθμοδείκτες 2012
Κάλυψη Πάγιας περιουσίας
μέσω ιδίων κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια /
Πάγιο Ενεργητικό

Κεφαλαιακής Ανεξαρτησίας

Ίδια Κεφάλαια /
Ξένα Κεφάλαια

Παγιοποίησης Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο
Ενεργητικού

Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

385.125,30
/ 70.632,75

70.632,75 /

Περιθώριο Μεικτού Κέρδους

Αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων (επιχειρηματία)

Καθαρά Κέρδη Χρήσης /
Ίδια Κεφάλαια

Αποδοτικότητα
αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης μέσω ιδίων και
ξένων κεφαλαίων

Αποτέλεσμα
Εκμετάλλευσης /
Σύνολο Παθητικού

545.544,17

296.974,05
1,90%

805.451,99
-10,90%

385.125,30
-41.981,24 /

-6,15%

682.099,35
805.451,99

Κύκλος Εργασιών /
Ίδια κεφάλαια

183,70%

/

-41.981,24 /

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ιδίων κεφαλαίων

7,19%

982.099,35

15.294,21 /
Μεικτό Κέρδος /
Κύκλος Εργασιών

545,25%

/
385.125,30

209,14%
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Αριθμοδείκτες 2013
Κάλυψη Πάγιας περιουσίας
μέσω ιδίων κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια /
Πάγιο Ενεργητικό

Κεφαλαιακής Ανεξαρτησίας

Ίδια Κεφάλαια /
Ξένα Κεφάλαια

Παγιοποίησης Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
/ Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

286.405,70 /
83.681,91

83.681,91 /

Μεικτό Κέρδος /
Κύκλος Εργασιών

843.759,69 /

Καθαρά Κέρδη Χρήσης /
Ίδια Κεφάλαια

Αποδοτικότητα
αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης μέσω ιδίων και
ξένων κεφαλαίων

Αποτέλεσμα
Εκμετάλλευσης /
Σύνολο Παθητικού

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ιδίων κεφαλαίων

Κύκλος Εργασιών /
Ίδια κεφάλαια

121,80%

692.718,36
-15,96%

1.098.724,21
-170.217,11 /

Αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων (επιχειρηματία)

8,55%

979.124,06

-175.388,54 /
Περιθώριο Μεικτού Κέρδους

342,26%

-59,43%

286.405,70
-170.217,11 /

-17,38%

979.124,06
1.098.724,21

383,63%

/ 286.405,70

Αριθμοδείκτες 2014
Κάλυψη Πάγιας περιουσίας
μέσω ιδίων κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια /
Πάγιο Ενεργητικό

Κεφαλαιακής Ανεξαρτησίας

Ίδια Κεφάλαια /
Ξένα Κεφάλαια

Παγιοποίησης Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
/ Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

269.402,33/

299,89%

89.832,96

89.832,96/

13,63%

658.747,78
510.109,47/
363.606,45

140,29%
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19.110,07/
Περιθώριο Μεικτού Κέρδους

Μεικτό Κέρδος /
Κύκλος Εργασιών

Αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων (επιχειρηματία)

Καθαρά Κέρδη Χρήσης /
Ίδια Κεφάλαια

Αποδοτικότητα
αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης μέσω ιδίων και
ξένων κεφαλαίων

Αποτέλεσμα
Εκμετάλλευσης /
Σύνολο Παθητικού

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ιδίων κεφαλαίων

Κύκλος Εργασιών /
Ίδια κεφάλαια

2,73%

699.832,52
16.863,12/

6,25%

269.402,33
16.863,12/

2,55%

658.747,78
699.832,52/

259,77%

269.402,33

Το μετοχικό κεφάλαιο της αναπτυξιακής εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε 309.027,10 ευρώ,
το οποίο και αναλύεται σε 105.470 κοινές ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη και σύμφωνα με την παρούσα μελέτη
προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 500.001,57€, με την
έκδοση 170.649 νέων μετοχών με τιμή ανά μετοχή 2,93€.

B. Προσδιορισμός ποσού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Οι προπαραγωγικές δαπάνες εστιάζονται στο πάγιο κόστος, στα γενικά διοικητικά
προπαραγωγικά έξοδα, στα έξοδα διάθεσης, στα χρηματοοικονομικά έξοδα και στις
αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.
Ο χρονικός ορίζοντας των προπαραγωγικών δαπανών είναι σε ετήσια βάση και οφείλεται
στο μεταβατικό στάδιο από την μία προγραμματική περίοδο στην άλλη.

Προπαραγωγικές δαπάνες της επένδυσης (σε ετήσια βάση)
Γενικά Διοικητικά προπαραγωγικά έξοδα

310.000,00€

Έξοδα διάθεσης

30.001,57€

Χρηματοοικονομικά έξοδα

160.000,00€

Σύνολο κόστους επένδυσης

500.001,57€

Επομένως προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.001,57 ευρώ, με την
έκδοση 170.649 νέων μετοχών με τιμή ανά μετοχή 2,93€ και την καταβολή μετρητών όπως
τεκμηριώνεται στο επόμενο κεφάλαιο.

1. Γενικά Διοικητικά Προπαραγωγικά Έξοδα
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Στις προπαραγωγικές δαπάνες περιλαμβάνονται κόστη στελέχωσης, λειτουργικών και
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. Είναι το κόστος της λειτουργίας της διοικήσεως και
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που δημιουργείται
από την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα των τμημάτων και υπηρεσιών της Διοικητικής
λειτουργίας της εταιρείας ( σκοπός των οποίων είναι να διοικηθεί η οικονομική μονάδα και
να υποστηριχθούν οι βασικές δραστηριότητές της, όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις, η
έρευνα– ανάπτυξη κλπ)
Από άποψη σύνθεσης το κόστος της Διοικητικής λειτουργίας ή απλά το κόστος Διοικήσεως
αποτελείται από κάθε είδους δαπάνη που προκαλείται από την δραστηριότητα, όπως π.χ.
είναι οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού τους,
οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων, οι παροχές τρίτων, οι φόροι και τα τέλη κλπ.
Νέα στελέχωση και Εξειδικευμένες Συνεργασίες Υποστήριξης
Κρίσιμος παράγοντας της αποδοτικότητας της αναπτυξιακής εταιρείας είναι η ποιότητα του
υπάρχοντος στελεχιακού της δυναμικού, καθώς και της διοίκησης. Με δεδομένη την
ανάγκη ισχυρής παρουσίας και στελέχωσης της εταιρείας και στις τρεις Περιφερειακές
Ενότητες, για την περίοδο 2015-2017, η αναπτυξιακή εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί
επιπλέον με ένα νέο πυρήνα στελεχών. Το είδος, η έκταση και ο ρυθμός της στελέχωσης
εξαρτώνται από το πρόγραμμα δράσης της Εταιρείας και από την πορεία δημοσιοποίησης
των προγραμμάτων.
Η παρούσα εκτίμηση των πρόσθετων αναγκαίων θέσεων εργασίας (πλέον του
υφιστάμενου προσωπικού) είναι 6 άτομα βάσει των προγραμμάτων που υλοποιεί η
εταιρεία κατά την 4η Προγραμματική περίοδο, τα οποία θα απασχοληθούν στην υλοποίηση
δράσεων των στρατηγικών έργων Interreg Ελλάδα - Ιταλία που έχει αναλάβει και υλοποιεί
η αναπτυξιακή εταιρεία μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, καθώς και με την πρόσληψη 2 ατόμων αορίστου χρόνου για την στελέχωση του
παραρτήματος Αιτωλοακαρνανίας και 1 ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Οικονομικού
Διευθυντή με παράλληλα καθήκοντα λογιστή.
Το ανωτέρω κόστος σε ετήσια βάση ορίζεται στο ποσό των 210.000,00 ευρώ.
Λοιπά διοικητικά έξοδα
Η διοίκηση της αναπτυξιακής εταιρείας έχει θέσει στόχους και καθορίζει τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και την οργάνωση που απαιτείται για την επίτευξη
των στόχων αυτών. Τα τμήματα που ανήκουν στη διοικητική λειτουργία της εταιρείας είναι:



η διεύθυνση οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών
η ανώτατη διοίκηση.

Τα εκτιμώμενα έξοδα λειτουργίας και διατήρησης των αντίστοιχων τμημάτων
διοίκησης τα οποία λειτουργούν για τα έτη 2015-2017, εκτιμώνται σε 100.000,00ευρώ.

2. Έξοδα διάθεσης
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Τα έξοδα διάθεσης της εταιρείας αναλύονται σε εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις και
ενημερωτικά έντυπα προς ενημέρωση του πληθυσμού και σχετικά με τις εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος που θα κληθεί να υλοποιήσει η Εταιρεία κατά την περίοδο 2015-2017, αλλά
και ενόψει της προετοιμασίας που θα πρέπει να κάνει βάσει των προγραμμάτων και των
δράσεων που θα της ανατεθούν στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου. Τα
εκτιμώμενα έξοδα εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων και έκδοσης ενημερωτικών εντύπων για
όλα τα προγράμματα που υλοποιεί η εταιρεία αλλά και για όσα αναμένονται εκτιμάται ότι
θα ανέλθουν για την τριετία 2015-2017 στο ύψος των 30.001,57ευρώ.

3. Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Η Χρηματοοικονομική λειτουργία έχει ως σκοπό την εξεύρεση και συγκέντρωση του
απαραίτητου κεφαλαίου και την επένδυσή του σε διαρκές κεφάλαιο (πάγια περιουσία) και
σε κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφοριακά στοιχεία). Παράλληλα ασχολείται με:
 Τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των απασχολουμένων στην αναπτυξιακή εταιρεία
(έμμισθο προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ.)
 Τον καθορισμό του μεγέθους του κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών της.
 Τον έλεγχο της ρευστότητας της επιχείρησης.
Διαρκές κεφάλαιο (Πάγιος εξοπλισμός).
Είναι προφανές ότι για την εκτέλεση καινοτόμων, υψηλού επιπέδου και αποδεκτών
υπηρεσιών, είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού.
Κάτω από αυτό το πρίσμα η αναπτυξιακή εταιρεία θα προβεί στην προμήθεια νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού και τυποποιημένων λογισμικών για την τυποποίηση των
εργασιών, την αποφυγή ανθρώπινων λαθών, την υψηλή παραγωγικότητα και την
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.
Αναλύοντας τον ρόλο που προτίθεται να παίξει σε βραχυπρόθεσμη βάση η αναπτυξιακή
εταιρεία και τα προγράμματα που πρόκειται να αναλάβει, διαφαίνεται η δημιουργία
περαιτέρω θέσεων εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να εξοπλιστούν με τον ανάλογο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (υπολογίζεται ότι θα αγορασθούν 2 φωτοτυπικά μηχανήματα, 10
νέοι Η/Υ, 10 νέοι εκτυπωτές και 2 μονάδες UPS κλπ).
Ακολούθως βάσει των νέων δραστηριοτήτων και απαιτήσεων των νέων προγραμμάτων θα
πρέπει λογικά η αναπτυξιακή εταιρεία να προβεί και στις
απαραίτητες αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών συστημάτων (hardware και software), σύμφωνα
με την βραχυπρόθεσμη απαξίωση αυτής της κατηγορίας
εξοπλισμού.
Το εκτιμώμενο κόστος του νέου απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού εκτιμάται στο
ποσό των 40.000,00 ευρώ.
Κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφοριακά στοιχεία).
Η εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών για την ανάπτυξη και ειδικότερα τη
στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας απαιτεί, τη
δέσμευση των αναγκαίων πόρων, καθώς και την διαρκή και στοχευμένη υποστήριξη των
ενδιαφερόμενων, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.
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Η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε
προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας,
προκειμένου να εκταμιεύονται τα αντίστοιχα ποσά που αναλογούν από την υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου των έργων, απαιτεί
την προγενέστερη ή ταυτόχρονη υλοποίηση και του οικονομικού αντικειμένου.
Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα καθώς και ρεαλιστικές εκτιμήσεις (τέσσερα νέα έργα το
χρονικό διάστημα 2015-2017) για τη συμμετοχή της εταιρείας σε προγράμματα όπου δεν
προβλέπεται προκαταβολή (Interreg Europe, MED, ADRION, BALKAN κλπ) απαιτείται
κεφάλαιο κίνησης ύψους 110.000,00 ευρώ.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της αναπτυξιακής εταιρείας βάσει των προτεινόμενων πηγών
χρηματοδότησης της επένδυσης κυμαίνονται σε επίπεδα που περιορίζονται στα τραπεζικά
έξοδα έκδοσης κεφαλαίου κίνησης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών καθώς και των
τόκων και προμηθειών που αναλογούν σε αυτά.
Η έκδοση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης είναι απαραίτητη για την υπογραφή
κάποιας μορφής συμβάσεων, μέσω των οποίων η εταιρεία δεσμεύεται για την καλή
εκτέλεση των έργων που της ανατίθενται. Επιπροσθέτως σε κάποιες συμβάσεις δίνεται η
δυνατότητα είσπραξης προκαταβολών που ευνοούν την ρευστότητα της εταιρείας, αλλά
συνάμα της δημιουργούν την υποχρέωση καταβολής προμηθειών.
Προϋπολογισμένα Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ετήσια βάση 10.000,00 ευρώ.
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C. Προσδιορισμός εσόδων- Πρόβλεψη αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας της τελευταίας πενταετίας όπως
αναλύθηκαν, ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2014 έκλεισε σε 699.832,52 ευρώ. Κατά τη
χρήση αυτή σημειώθηκαν κέρδη 16.863,12.ευρώ, ενώ κατά τις προηγούμενες χρήσεις 2012
και 2013, όπως φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες, η εταιρεία είχε ζημίες.
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα
συνεχίσει και την επόμενη τριετία με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το
2014, παρουσιάζοντας ανάλογα με τη χρήση είτε ζημιές είτε κέρδη. Στην περίπτωση αυτή
αφενός θα συνεχίσει να μην μπορεί να εδραιώσει τη θέσης της Εταιρείας στο γεωγραφικό
χώρο της Δυτικής Ελλάδας στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της, με ισχυρή στελέχωση,
παρουσία και εξοπλισμό και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες και αφετέρου θα αδυνατεί
πολλές φορές να συμμετέχει σε νέα προγράμματα και έργα.
Ενδεικτικά και με έτος βάσης τη χρήση του 2014, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα,
συνοπτικά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη για τα έτη που ακολουθούν, χωρίς την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, όπου αποτυπώνουν την «αβέβαιη» πορεία της εταιρείας.

Έτος

Προβλεπόμενα έσοδα

Προβλεπόμενα
έξοδα

Προβλεπόμενα

2015

700.000,00€

730.000,00€

-30.000,00€

2016

800.000,00€

780.000,00€

20.000,00€

2017

880.000,00€

900.000,00€

-20.000,00€

Κέρδη

Σε περίπτωση που η εταιρεία προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα
προβλεπόμενα χρηματοοικονομικά μεγέθη για τα έτη που ακολουθούν, προκύπτουν με την
λογική της παρούσας χρηματοοικονομικής κατάστασης της αναπτυξιακής εταιρείας και με
την ρεαλιστική παραδοχή ότι την επόμενη τριετία η εταιρεία θα συνεχίσει αφενός να
παρέχει ανταποδοτικές υπηρεσίες και αφετέρου να διαχειρίζεται έργα που ήδη υλοποιεί.
Βασική παραδοχή είναι, ότι τα προγράμματα που η εταιρεία θα διαχειρισθεί στο αμέσως
προσεχές διάστημα είναι σε γενικές γραμμές αντίστοιχα με τα προγράμματα που η εταιρεία
διαχειρίσθηκε και στο παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερα σε αριθμό. Όσο αφορά τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες εκτιμώνται αυξημένα έσοδα σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο,
κυρίως διότι η εταιρεία έχει ήδη προσυμφωνήσει συνεργασίες με ΟΤΑ, επιχειρήσεις και
κοινωνικούς φορείς της περιοχής για την παροχή υπηρεσιών και επιπλέον με την αύξηση
του μετοχικού της κεφαλαίου διευρύνεται το πελατολόγιο της.
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ (ΕΥΡΩ)

Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών

300.000,00€

Έσοδα από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα Interreg Europe, MED, ADRION, BALKAN
Έσοδα από εθνικά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,ΤΟΠΣΑ κλπ)

800.000,00€

290.000,00€

Λοιπά έσοδα

10.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.400.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ (ΕΥΡΩ)

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

450.000,00

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

200.000,00

Παροχές Τρίτων

100.000,00

Φόροι - Τέλη

40.000,00

Διάφορα έξοδα

500.000,00

Αποσβέσεις

10.000,00

Τόκοι και συναφή έξοδα

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.305.000,00
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ2016
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ (ΕΥΡΩ)

Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών

320.000,00€

Έσοδα από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα Interreg Europe, MED, ADRION, BALKAN
Έσοδα από εθνικά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,ΤΟΠΣΑ κλπ)

850.000,00€

320.000,00€

Λοιπά έσοδα

10.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.500.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ (ΕΥΡΩ)

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

472.500,00

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

210.000,00

Παροχές Τρίτων

105.000,00

Φόροι - Τέλη

42.000,00

Διάφορα έξοδα

525.000,00

Αποσβέσεις

10.500,00

Τόκοι και συναφή έξοδα

5.250,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.370.250,00
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ (ΕΥΡΩ)

Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών

350.000,00€

Έσοδα από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα Interreg Europe, MED, ADRION, BALKAN
Έσοδα από εθνικά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,ΤΟΠΣΑ κλπ)

900.000,00€

340.000,00€

Λοιπά έσοδα

10.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.600.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ (ΕΥΡΩ)

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

496.125,00

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

220.500,00

Παροχές Τρίτων

110.250,00

Φόροι - Τέλη

44.100,00

Διάφορα έξοδα

551.250,00

Αποσβέσεις

11.025,00

Τόκοι και συναφή έξοδα

5.512,50

ΣΥΝΟΛΟ

1.438.762,50
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Συνοπτικά τα προβλεπόμενα χρηματοοικονομικά μεγέθη για την επόμενη τριετία (2015,
2016 και 2017), όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνουν την ανοδική
πορεία της εταιρείας και την επίτευξη του βασικού στόχου τη αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου που είναι η εδραίωση της θέσης της Εταιρείας στο γεωγραφικό χώρο της
Δυτικής Ελλάδας στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της, με ισχυρή στελέχωση, παρουσία
και εξοπλισμό και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες και η επέκταση της συμμετοχής της σε
νέα προγράμματα και έργα και η παροχή νέων ποιοτικών υπηρεσιών.

VII.

Προβλεπόμενα

Προβλεπόμενα

έξοδα

Κέρδη

1.400.000,00€

1.305.000,00€

95.000,00€

2016

1.500.000,00€

1.370.250,00€

129.750,00€

2017

1.600.000,00€

1.438.762,50€

161.237.50€

Έτος

Προβλεπόμενα έσοδα

2015

Επίλογος
Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με
διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά 500.001,57 ευρώ, με την έκδοση 170.649 νέων
μετοχών με τιμή ανά μετοχή 2,93€ με την καταβολή μετρητών, όπως θα προταθεί στη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 30-06-2015.
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που προβλέπονται στην προφασισθείσα από τους
μετόχους στρατηγική της Εταιρείας και να προετοιμασθεί επιτυχώς η ανάληψη των
προβλεπόμενων δράσεων είναι σκόπιμο να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γιατί έτσι:
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 εξασφαλίζεται με επιτυχία η βιωσιμότητα της Εταιρείας,
 επιτυγχάνεται η ύπαρξη και λειτουργία της στο χώρο και στο χρόνο, καθώς αποτελεί
βασικό εργαλείο για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην ευρύτερη
περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 εξυγιαίνονται τα ίδια κεφάλαιά της,
 εξασφαλίζεται η φερεγγυότητά της απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα για την
έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πιθανών προκαταβολών που
είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών
προγραμμάτων της εταιρείας,
 προσέλκυση νέων μετόχων στην εταιρεία ώστε να μεγεθυνθεί ο ρόλος της στο
διευρυμένο χώρο δράσης της,
 υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και του λογισμικού, ώστε να παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
Ειδικότερα, η δραστηριότητα της Εταιρείας θα συμβάλει σημαντικά στην αναπτυξιακή
διαδικασία και ενίσχυση όλων των τομέων οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Για την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής
Σχεδιασμού – Προγραμματισμού,
Γεωτεχνικών –Τεχνικών & Περιβάλλοντος

Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Για τα οικονομικά στοιχεία
CNV ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 275 – ΠΑΤΡΑ
Α.Φ.Μ.: 099235521 – Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ

Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Χατζηλάμπρου Βασίλειος, Γαβριηλίδης Κων/νος, Κολοβός Ιωάννης, Κούστας
Κων/νος, Σώκος Ευθύμιος, Κελεπούρης Ανδρέας, Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Κοτσιλιάνος Κων/νος, Κοτοπούλης Σπυρίδων και Χαμηλάκη
Αικατερίνη.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

