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ΧΡΗΣΗΣ 2010 
 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2010, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010  
 
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2010 ανήλθαν σε €45.717, ενώ για το 2009 
ανήλθαν σε €24.068 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2010 είναι €2.185.025 ενώ στο 
τέλος του 2009 ήταν €1.930.742 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2010 είναι 
€88.794, ενώ για τη χρήση 2009 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εκροές € 
1.284.928 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 
  
Κατά τη διάρκεια της έκτης εταιρικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010, συνέβησαν τα εξής 
κύρια γεγονότα: 

1. Στις 28.01.10 συνήλθε το Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης για να κρίνει τις 
αιτήσεις αναστολής των αδειών του Έργου που κατατέθηκαν στις 16.11.09 από το 
∆ήµο Θ. Ζιάκα. Οι κατασκευαστικές εργασίες είχαν ήδη ανασταλεί σε εφαρµογή της 
από 18.12.09 Προσωρινής ∆ιαταγής του Προέδρου του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Κοζάνης. 

2. Στις 28.05.10 το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης µε τις υπ. αριθµ. 37/2010 και 
38/2010 Αποφάσεις ανέστειλε την ισχύ των αδειών χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου 
αξιοποίησης υδατικών πόρων (65573/824/07.07.09) και εγκατάστασης (65575/3600/ 
07.07.09) µέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. 

3. Κατά τους πρώτους µήνες της περιόδου αναστολής εργασιών που συνέπεσαν µε την 
υγρή – χειµερινή περίοδο, επισυνέβη µεγάλης έκτασης κατολίσθηση στο κατάντη 



τµήµα του έργου, στην περιοχή του σταθµού παραγωγής. Η κατολίσθηση αυτή έγινε 
αντιληπτή αµέσως µετά την αποµάκρυνση των χιονιών από το έδαφος, το Μάρτιο. 
Οφείλεται στο γεγονός ότι έµεινε ανοικτό (σε εντελώς ακατάλληλη εποχή) το σκάµµα 
στην περιοχή του σταθµού παραγωγής λόγω της επιβεβληµένης δικαστικής 
αναστολής, χωρίς τη δυνατότητα δικής µας παρέµβασης προς ολοκλήρωση των 
σχετικών κατασκευαστικών εργασιών, σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό µας 
και την τεχνική µελέτη του Έργου, που θα απέτρεπαν το συµβάν. Ζηµιές υπέστησαν 
το κατάντη άκρο του αγωγού πτώσης για µήκος της τάξης των 80 µ, το τελευταίο 
σώµα αγκύρωσης και το σκάµα των ανοικτών εκσκαφών στο σταθµό παραγωγής.  
Η αντίδραση της εταιρείας υπήρξε ακαριαία. Ενεργοποιήθηκαν οι τεχνικοί της 
Σύµβουλοι και αποφασίσθηκε η λήψη προσωρινών µέτρων. Έγινε αίτηση στο 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης και εκείνο στις 31.03.10 αποφάσισε τη µερική 
ανάκληση της Προσωρινής ∆ιαταγής προκειµένου να εκτελεσθούν τα προσωρινά 
µέτρα αντιµετώπισης της κατολίσθησης. 

4. Αυθηµερόν ανατέθηκαν σε τοπικό υπεργολάβο (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ) εργασίες 
κατασκευής προσωρινού επιχώµατος για αντιστήριξη στον πόδα της κατολίσθηση 
(επίχωση ανοικτών σκαµάτων εκσκαφής σταθµού παραγωγής). Την εποµένη, 
01.04.10, χορηγήθηκε έγκριση επέµβασης από την αρµόδια δασική υπηρεσία και 
ανατέθηκαν εργασίες επίβλεψης της κατασκευής και παρακολούθησης της εξέλιξης 
του φαινοµένου στους γεωλόγους Κ. Καραπαντελάκη και Β. Καραγιαννάκη, ενώ στις 
06.04.10 ανατέθηκε η διάνοιξη γεωερευνητικών γεωτρήσεων στον υπεργολάβο Κ. 
Στασινό. Στις 12.04 χορηγήθηκε έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας για την 
εκτέλεση του γεωερευνητικού προγράµµατος. 
Η κατασκευή του επιχώµατος ολοκληρώθηκε περί το τέλος Απριλίου και συνέβαλε τα 
µέγιστα στην ανάσχεση της εξέλιξης του κατολίσθησης. 

5. Στις 05.05.10 ανατέθηκε στην εταιρεία ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ η γεωτεχνική και στατική 
προµελέτη των απαιτούµενων έργων για µόνιµη αντιµετώπιση της κατολίσθησης, 
ενώ παράλληλα ολοκληρώνονταν οι δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις. Στο τέλος Μαϊου 
παραδόθηκε η γεωλογική µελέτη. 

6. Στις 11.06.10 ανατέθηκε στη γεωλόγο Β. Καραγιαννάκη η συνέχιση εκτέλεσης 
µετρήσεων µε κλισιόµετρο στις γεωερευνητικές γεωτρήσεις, δεδοµένου ότι παρά την 
ανάσχεση της ραγδαίας εξέλιξης της κατολίσθησης, αυτή δεν σταθεροποιήθηκε 
πλήρως (µετρήσεις παραγµατοποιήυθηκαν µέχρι το τέλος της ξηράς περιόδου). 

7. Στις αρχές του καλοκαιριού ολοκληρώθηκαν τα εργαστηριακά του γεωερευνητικού 
προγράµµατος. 

8. Στις 20.08.10 ολοκληρώθηκε η γεωτεχνική προµελέτη, τα συµπεράσµατα της οποίας 
ήταν αποθαρρυντικά ως προς την αξιοποίηση της υπάρχουσας θέσης σταθµού 
παραγωγής. Το κόστος µόνιµων µέτρων αντιµετώπισης (1,5 – 2 εκατ. Ευρώ) και ο 
γεωτεχνικά επισφαλής χαρακτήρας της, την αποκλείουν. Εναλλακτικά προτάθηκε ως 
κατάλληλη και οικονοµικότερη λύση παρακείµενη περιοχή, όµορη του παλαιού 
υδρόµυλου, µε κατάλληλα γεωλογικο-τεχνικά χαρακτηριστικά. 

9. Το Ιούλιο του 2010 συντάχθηκε Τεχνική Έκθεση που επιδόθηκε στην ΑΤΕ 
Ασφαλιστική προκειµένου να καταβληθεί αποζηµίωση για τη ζηµιά που υπέστη η 
εταιρεία από την κατολίσθηση. Η εταιρεία αιτήθηκε αποζηµίωση ύψους 328.976,13 
€. Ακολούθησαν καθ’ όλη την περίοδο του δευτέρου εξαµήνου επαφές και 
διαπραγµατεύσεις µε τους εµπειρογνώµονες – συνεργάτες της ασφαλιστικής (Ε.Σ. 
Σούτης & Συνεργάτες ΕΕ) οι οποίες κατέληξαν σε αναγνώριση ζηµιών ύψους 
76.933,80 € που µετά την αφαίρεση των απαλλαγών, συνεπάγονται αποζηµίωση  
64.933,80 €. 

10. Το έργο καλύφθηκε µε ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από τις 12.08.10 
και εφεξής (διάρκεια ένα έτος). 



11. Στις 25.06.10 αναβλήθηκε από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης η εκδίκαση της 
προσφυγής κατά του κύρους των αδειών που χορηγήθηκαν τον 05/2008. Οι άδειες 
έχουν ούτως ή άλλως ανακληθεί και η δίκη αναµένεται να καταργηθεί. Νέα δικάσιµος: 
28.01.11 (και νέα αναβολή για 25.11.11). 

12. Στις 29.09.10 αναβλήθηκε από το ΣτΕ η εκδίκαση της προσφυγής του 2006 κατά του 
κύρους των αρχικών αδειών του Έργου, µεταξύ των οποίων και η ΕΠΟ. Νέα 
δικάσιµος ορίσθηκε για την 16.02.11 (αναβλήθηκε εκ νέου για 25.05.11). 

13. Την 01.12.10 αναβλήθηκε από το ΣτΕ η εκδίκαση της προσφυγής κατά του κύρους 
της Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο 
∆ιαχείρισης υπολεκάνης απορροής ρ. Σµιξιώτικου. Νέα δικάσιµος: 08.06.11. 

14. Η εταιρεία συνέχισε τις προσπάθειες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών της µε 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Φαίνεται ότι µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Καλλικράτης και την ενοποίηση των ΟΤΑ της περιοχής υπάρχει διέξοδος για 
εξωδικαστική επίλυση της υπόθεσης. Ο νέος ∆ήµος Γρεβενών έχει συµφωνήσει να 
αποσύρει όλες τις προσφυγές κατά του κύρους των αδειών του έργου εντός των 
πρώτων µηνών της θητείας της νέας διοίκησης. 

 
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2011, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα 
ακόλουθα:  
 

1. Εξωδικαστική επίλυση όλων των διαφορών που υπάρχουν. 
2. Επανέναρξη εργασιών κατασκευής του έργου αµέσως µετά τη νοµική απεµπλοκή. 
3. Σύναψη δανειακών συµβάσεων µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την οµαλή 

χρηµατοδότηση της κατασκευής του έργου. 
4. Συνέχιση εξυπηρέτησης τόκων προκαταβολών χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(πληρωµές προς Εθνική Λήζινγκ AEXM) και παράταση ισχύος της σχετικής 
σύµβασης για µετά το έτος 2011. 

5. Πραγµατοποίηση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου για τη χρηµατοδότηση της 
κατασκευής του έργου. 

6. Κίνηση διαδικασιών χορήγησης παράτασης υλοποίησης της επένδυσης από το 
ΥΠΟΙΟ µετά τη νοµική επίλυση των γνωστών προβληµάτων µε τις Άδειες του έργου. 

 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 

Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως 2010 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσης 
εκθέσεως, συνέβησαν επιπλέον τα εξής αξιοσηµείωτα: 
 

1. Εισπράχθηκε τον 11.02.11 η αποζηµίωση από την ΑΤΕ Ασφαλιστική για τη ζηµιά 
κατολίσθησης περιοχής σταθµού παραγωγής (€ 64.933,80 €). 

2. Ελήφθη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γρεβενών για την απόσυρση όλων 
των προσφυγών (28.04.11). 

 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των ΑΠΕ αντιµετωπίζει 
ακόµα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και 
προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε αποτέλεσµα σηµαντικά έργα να µην 
µπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σηµαντικά.  



Το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει 
στην επίλυση προβληµάτων της αδειοδότησης. Ταυτόχρονα όµως οδηγεί σε περιορισµό 
κάποιων από τις υπάρχουσες άδειες λόγω πρόσθετων περιοριστικών όρων που θέτει.  
Λόγω της οικονοµικής κρίσης, υπάρχει κίνδυνος έλλειψης δανειακών κεφαλαίων µετά το 
2011 όπως επίσης και ενδεχόµενο µείωσης των επιδοτήσεων. Αυτοί οι παράγοντες θα 
είχαν σαν συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίηση των έργων ή/και στη µείωση της 
ελκυστικότητάς τους λόγω χαµηλότερων αποδόσεων επί των ιδίων κεφαλαίων µετά το 
2011. Ο όποιος κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων δανεισµού αντιµετωπίζεται µε πολύ 
προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχόµενη αντιστάθµιση (hedging) του επιτοκιακού 
κινδύνου.   
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς 
και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 
1/1/2010 – 31/12/2010. 
 
 
Στη συνέχεια, σας καλούµε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερησίας 
διατάξεως ήτοι: 
 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

 
2. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς και 
τους αντικαταστάτες αυτών, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση 
θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. 
 

3. Επικύρωση εκλογής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

     
 

 
Κηφισιά, 29 Απριλίου 2011 

 
 

 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 
Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 
 
 
 
        Αθήνα, 26 Μαΐου 2011 
       Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
  
 

    Μάριος Ψάλτης 
    ΑΜ ΣΟΕΛ  38081  

 
 
 
 
 

       Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
       Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 
       Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
             Λεωφ.Κηφισίας 268 
              152 32 Χαλάνδρι 
        ΑΜ ΣΟΕΛ 113   
        


