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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2006 – 31/12/2006. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2006, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006  
 
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2006 ανήλθαν σε €23.380, ενώ για το 2005 
ανήλθαν σε €42.662. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2006 είναι €383.958 ενώ στο 
τέλος του 2005 ήταν €17.338. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2006 είναι                
€120.904, ενώ για τη χρήση 2005 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές 
€24.478. 
  
Η Εταιρεία στην διάρκεια της δεύτερης εταιρικής χρήσης 01/01/2006 –31/12/2006, 
πραγµατοποίησε τα ακόλουθα:  
 
1. Ολοκλήρωση διαγωνισµού προµηθευτή Η/Μ εξοπλισµού. Εκκρεµεί επιλογή και 

ανάθεση. 
2. Σύνταξη σχεδίων συµβατικών τευχών για την ανάθεση του έργου σε γενικό εργολάβο 

έργων Π/Μ και ανέγερσης Η/Μ εξοπλισµού (Συµφωνητικό, Γενική και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων). 

3. Σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών έργων Π/Μ που θα συνοδεύει την αντίστοιχη 
ανάθεση κατασκευής των έργων αυτών. 

4. Ανάθεση & εκπόνηση οριστικής µελέτης έργων πολιτικού µηχανικού µε πληρότητα 
µελέτης εφαρµογής καθώς και των σχετικών συνοδευτικών αυτού µελετών 
(γεωερευνητικό πρόγραµµα και συµπληρωµατικά τοπογραφικά). Εξαιτίας των 



ευρηµάτων του γεωερευνητικού προγράµµατος έγινε αναγκαίος ο ανασχεδιασµός του 
συνόλου των έργων κεφαλής. ∆εν εκπονήθηκαν στατικά σε όλο το έργο ούτε και 
αντίστοιχη µελέτη σταθµού παραγωγής, δεδοµένου ότι για την ορθολογική εκπόνησή 
τους µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση των δαπανών, πρέπει να προηγηθεί η επιλογή 
προµηθευτή Η/Μ εξοπλισµού. 

5. Έκδοση ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων 
και εγκατάστασης. 

6. Σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης και υποβολή της προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
για εξασφάλιση οριστικής απόφασης επενδυτικού δανείου. Έκδοση απόφασης δανείου. 

7. Σύνταξη φακέλου και υποβολή του για επιχορήγηση κεφαλαίου στις ευεργετικές 
διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου (Ν. 3299/2004). Εκκρεµεί απόφαση επιχορήγησης 
των αρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠΟΙΟ. 

8. Σύνταξη και υποβολή στο ΣτΕ φακέλου αντίκρουσης των ασφαλιστικών µέτρων που 
κατατέθηκαν σε βάρος της εταιρείας, για ακύρωση των αδειών αυτού. 

 
Οι εργασίες υλοποίησης της κατασκευής του έργου δεν ξεκίνησαν, εξαιτίας των ακόλουθων 
αιτίων: 
 
1. Εκκρεµεί απόφαση επιχορήγησης κεφαλαίου από το ΥΠΟΙΟ (υποβολή φακέλου τον 

09/2006). Η απόφαση χρονίζει µε ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών. Τροποποίηση του 
αναπτυξιακού νόµου επέβαλε µικροµεταβολές στο χρηµατοδοτικό σχήµα. 

2. Εκκρεµεί απόφαση του ΣτΕ για αίτηση ακύρωσης αδειών του Έργου (ασφαλιστικά µέτρα 
& κανονική διαδικασία εξέτασης της αίτησης ακύρωσης). Η καθυστέρηση λήψης 
απόφασης για τα ασφαλιστικά µέτρα αξιολογείται θετικά για την εταιρεία, αφού αν το ΣτΕ 
έκρινε ότι η προσφυγή ήταν βάσιµη, θα εξέδιδε απόφαση και θα σταµατούσε το έργο σε 
χρόνους της τάξης των ολίγων εβδοµάδων, πράγµα που δεν έγινε. Παρόλα αυτά, έχει 
παρέλθει χρόνος πλέον των έξι µηνών, χωρίς σχετικά απόφαση. 

 
 
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2007, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα 
ακόλουθα:  
 
1. Οριστικοποίηση της κοστολόγησης του έργου, βάσει επίκαιρων αγοραίων στοιχείων 

(λήψη προσφορών για έργα Π/Μ & Η/Μ εξοπλισµό). 
2. Λήψη οριστικής απόφασης επιχορήγησης κεφαλαίου από το ΥΠΟΙΟ. Ανεµένεται εντός 

του α΄ εξαµήνου 2007. 
3. Εκµαίευση/διερεύνηση στο µέτρο του δυνατού των προθέχεων του ΣτΕ ώστε να γίνει 

γνωστό αν το ΜΥΗΕ Αλατόπετρας µπορεί να κατασκευασθεί βάσει των αδειών που 
έχουν χορηγηθεί µέχρι σήµερα. Εάν ναι, τότε θα προωθηθεί άµεσα η συµβολαιοποίηση 
της κατασκευής του. 

4. Επιλογή προµηθευτού Η/Μ εξοπλισµού και γενικού αναδόχου έργων Π/Μ και ανέγερσης 
Η/Μ εξοπλισµού. Αναθέσεις στους επιλεγέντες, εφόσον η κατασκευή του προκριθεί 
(επιχορήγηση και θετικές εξελίξεις ΣτΕ). 

5. Έναρξη εργασιών κατασκευής εντός της περιόδου χαµηλής υδραυλικότητας, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι µε το πέρας της 2ετίας από την αρχική έκδοση Άδειας Εγκατάστασης 
(05/2008) θα έχει κατασκευασθεί σηµαντικό µέρος αυτού, ώστε να στοιχειοθετείται η 
χορήγηση παράτασης ισχύος αυτής, κατά τα προβλεπόµενα από το Νόµο (+ 1 έτος, 
εφόσον έχει κατασκευασθεί το 50% της επένδυσης). 

 



 
 

Άλλα σηµαντικά γεγονότα 

Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως 2006 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσης 
εκθέσεως, δεν σηµειώθηκαν αξιοµνηµόνευτα γεγονότα στην πορεία εργασιών της εταιρείας. 
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2006 – 31/12/2006 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 
1/1/2006 – 31/12/2006. 
 
 
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 2007 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. 

 
           

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Η παρούσα 'Έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 
 
 
 
        Αθήνα, 15 Απριλίου 2007 
       Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
 
 
 
           ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ 
              ΑΜ. ΣΟΕ 13641 

 


