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ΕΚΘΕΣΗ 

Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  

Ανώνυµη Εταιρεία κατασκευής και εκµετάλλευσης σταθµών αυτοκινήτων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ.3 του Ν. 2190/1920, 

 για τον Ισολογισµό και τη δραστηριότητα της εταιρείας της χρήσης 2013 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

  

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 43α παρ.3 του Ν. 

2190/1920 υποβάλλουµε προς την τακτική γενική συνέλευσή σας τις οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2013  (περίοδος 01.01.13 – 31.12.13), καθώς 

και την παρούσα έκθεση διαχείρισης προς έγκριση.  

 

1. Εξέλιξη εργασιών  
Η  κλειόµενη χρήση ήταν η έκτη χρήση λειτουργίας  της εταιρείας µας για το 

υποκαταστήµά µας στο ∆ήµο Βύρωνα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και πέµπτη για το 

νέο υποκατάστηµα στο ∆ήµο Βύρωνα επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής  και συνεπώς 

υπήρξε αυξηµένο κόστος σε σχέση µε τον  κύκλο  εργασιών. ∆εν υπήρξαν κέρδη και 

συνεπώς δεν γίνεται καµιά διανοµή µερίσµατος. 

Η εταιρεία ανέλαβε δυνάµει της από 24 Σεπτεµβρίου 2004 Σύµβασης Παροχής 

Υπηρεσιών «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία 

υπεγράφη µεταξύ της «Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ» και του ∆ήµου Βύρωνα, την µελέτη 

και κατασκευή των εκεί αναφεροµένων σταθµών αυτοκινήτων και της παραχωρήθηκε 

από το ∆ήµο η αποκλειστική χρήση και εκµετάλλευση των εν λόγω σταθµών επί είκοσι 

πέντε έτη. Η εταιρεία ανέθεσε σε υπεργολάβο την εκτέλεση όλων των κατασκευαστικών 

εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Υπόγειου Σταθµού Καρέα που 

περικλείεται από τις Οδούς 28ης Οκτωβρίου-Θυµάτων Πολέµου-Β. Αντωνιάδη καθώς 

επίσης και του Σταθµού  του Βύρωνα επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 26. 

Ο πρώτος  σταθµός ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί τις τελευταίες ηµέρες του 

Φεβρουαρίου της χρήσης 2007 και ο δεύτερος ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε να 

λειτουργεί τον Οκτώβριο της χρήσης 2009. 

 



   

 

2. Πορεία της εταιρείας  
Η εµπορική στρατηγική θα στηριχθεί στην διατήρηση του εταιρικού προφίλ της 

εταιρείας και στην διαρκή ενηµέρωση των πελατών µας για προσφορές και παροχές 

στην φύλαξη και καθαρισµό των Ι.Χ αυτοκινήτων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στοχεύει 

στην συνέχιση της ανάπτυξης και βελτίωσης των οικονοµικών στοιχείων. Πιστεύει 

παρά την υπάρχουσα κρίση ότι τα οικονοµικά στοιχεία δεν θα επηρεασθούν αρνητικά, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ελαχιστοποίηση των σταθερών δαπανών της.  

 

3. Οικονοµική θέση της εταιρείας 
Με την υπ’αριθµ.28491/ΥΠΕ/4/736/ν.3299/2004/29.6.2007 απόφαση του Υπουργού 

και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας 

στις διατάξεις του ν.3299/2004, για την ενίσχυση της επένδυσης µε το κίνητρο της 

επιχορήγησης συνολικής δαπάνης € 1.300.000 µε ποσοστό επιχορήγησης 30% ήτοι 

ποσό € 390.000. Τον Ιούλιο του 2010 εκταµιεύθηκε το ποσό των 195 χιλ. ευρώ έναντι 

της προαναφερόµενης επιχορήγησης. 

 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 2013 2012 
∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους                             -225,77% -186,08% 
∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους                         -267,51% -308,20% 
∆είκτης παγιοποίησης περιουσίας                                 0,74% 2,11% 
∆είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας                               38,93% 168,56% 
∆είκτης δανειακής επιβαρύνσεως                                 1.655,39% 1.857,24% 

 

4. Κατεχόµενα χρεόγραφα 

Η εταιρεία δεν συµµετέχει σε καµιά εταιρεία, ούτε κατείχε χρεόγραφα άλλης εταιρείας 

κατά την 31-12-2013. 

 

5. ∆ιαθέσιµο Συνάλλαγµα 
Η εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγµα την 31-12-2013. 

 

6. Ακίνητα της εταιρείας 
Η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο στην κυριότητά της. 

 

7. Σηµαντικές ζηµίες 
Η εταιρεία πραγµατοποίησε µέχρι σήµερα ζηµίες ύψους χιλ. € 3.712.   

 

8. Σηµαντικά γεγονότα µέχρι την σύνταξη της παρούσης 

∆εν υπάρχουν.  

 



   

9. Υποκαταστήµατα 

Η εταιρεία κατά το 2013 διέθετε  4 υποκαταστήµατα. ∆ύο στο ∆ήµο Καλαµάτας στις όχθες του 

Ποταµού Νέδοντα (Νέδοντος 61 και Νέδοντος 84) και δύο στο ∆ήµο Βύρωνα επί της οδού 28ης 

Οκτωβρίου αρ 36 και Ευαγγελικής Σχολής  αρ.26 για την παρακολούθηση και λειτουργία των 

υπό διαχείριση χώρων στάθµευσης. Εντός του Ιανουαρίου 2014 διεκόπη λειτουργία των δύο 

υποκαταστηµάτων στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε κύριοι µέτοχοι, για την έγκριση των 

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013 (περίοδος 01-01-2013 έως 31-12-2013).  

 

 

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας 

 Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

 
 
 
 
          ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 3 
σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, που χορηγήσαµε µε 
ηµεροµηνία 29/05/2014. 
 

 

Αθήνα, 29.05.2014 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Αντώνιος Αναστασόπουλος 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821  

∆ιεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ 
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, TK 10434 Αθήνα 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111  


