
 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.». 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ  

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 

Την 04/11/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2341985, οι 

εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την 

κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

54414821000 για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.   

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας ανακοίνωσης.   

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ 

 

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ 

 

 

 

 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 

Kοινοποίηση:  

1. ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» 

8 ΧΙΛ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ-ΣΥΝΟΡΩΝ 0,  68100,  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307 

Τ.Κ.: 68132 

Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Τηλέφωνο: 2551035058 

Fax: 2551023253 

E-mail: epimevro@otenet.gr 

 

Αλέξανδρούπολη, 04/11/2020 

Αριθ.Πρωτ.: 2213779 

 

Συνημ.:  

Οικονομικές Καταστάσεις 



Γ.Ε.ΜΗ.54414821000 
 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.54414821000 
ΤΗΣ 19/08/2020 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση, 
σήμερα την 19/08/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 
8ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Μαυρουδή 
Κολοκοτρώνη. 
Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ Μαυρουδής Κολοκοτρώνης και τα 
πρακτικά τήρησε ο γραμματεύς του Δ.Σ. κ. Μαρία Κολοκοτρώνη. 
Παρίστανται οι κ.κ.:  
1. Κολοκοτρώνης Μαυρουδής, Πρόεδρος 
2. Μαρία Κολοκοτρώνη, Σύμβουλος 
3. Παναγιώτης Κολοκοτρώνης , Σύμβουλος. 
Παρόντων των τριών (3) μελών επί συνόλου τριών (3) μελών του Δ.Σ. και, επομένως, 
υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1-1-2019 
έως και 31-12-2019 και της εκθέσεως του Δ.Σ. 

2.  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 
τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019. 

      3.    Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020. 
      4.    Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις. 
Επί των καθέκαστον θεμάτων ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. λαμβάνει τις κάτωθι 
αποφάσεις. 
 
 
Θέμα 1ον: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 
(01/01/2019 έως 31/12/2019) και της εκθέσεως του Δ.Σ. 
Υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός. 
Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, και προσάρτημα) της 28η Εταιρικής χρήσεως 
(01/01/2019 έως 31/12/2019) όπως καταχωρίσθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρείας 
προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στις οριζόμενες από το Νόμο 
υπηρεσίες δημοσίευσης και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. 
Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και οι εκθέσεις των 
ελεγκτών  έχουν ως ακολούθως: 
Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190-20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» του Κ.Β.Σ. και του 
καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά 
την 31/12/2019 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. 
Κατά τη χρήση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους του τομείς .Η πορεία 
της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται αποδοτική αν ληφθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και 
την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων 
 
Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής: 

1. Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων μας είναι 334.487,01 ευρώ. 

2. Το Μικτό Αποτέλεσμα είναι κέρδος (13.477,57) ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων, 

Διοίκησης, Λοιπά έξοδα και ζημίες Χρεωστικοί τόκοι, λοιπά συνήθη έσοδα και κέρδη από 
διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων παρέμεινε καθαρό αποτέλεσμα ζημία 66.552,44 
ευρώ. 
 
 



 
Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
επί 
των πεπραγμένων της 28ης Εταιρικής χρήσεως (01/01/2019 έως 31/12/2019), η οποία έχει 
ως ακολούθως: 
 
 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19/08/2020 
Η πραγματική εικόνα της οικονομικής εξέλιξης της εταιρείας, για την κυλιόμενη χρήση (2019), 
έχει αποτυπωθεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως. 
 
Λόγω του μεγέθους της η εταιρεία μας δεν χρειάζεται ανάλυση σε χρηματοοικονομικούς 
δείκτες, καθόσον με το κύκλο εργασιών, που πραγματοποίησε το 2019, είναι ζημιογόνα και 
συνεπώς, χρειάζεται βελτίωση του κύκλου εργασιών της πάνω απ’ όλα. 
 
Στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, δεν χρειάζεται καμία έρευνα και ανάπτυξη 
από άποψη καινοτομιών, προσωρινά χρειάζεται ανάπτυξη πωλήσεων και τίποτα 
περισσότερο. 
 
Η εταιρεία μας δεν διαθέτει υποκαταστήματα με την έννοια του Νόμου. Εκπέμπει το σήμα της 
από τα σημεία που έχει αδειοδοτηθεί, καλύπτοντας, ένα μεγάλο εύρος της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης είναι χρήστης της πλατφόρμας Digea και εκπέμπει μέσω της 
πλατφόρμας σε πανελλαδική εμβέλεια, με υψηλό κόστος αμοιβής της πλατφόρμας. 
 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας, ποσού 487.294,03 €, καλύπτονται από την 
εταιρεία και σε περίπτωση ετεροχρονισμού εσόδων, αλλά και οικονομικών αδυναμιών, όπως 
επανειλημμένα έχει συμβεί, λαμβάνει χρηματοδότηση από την μέτοχο Δήμητρα 
Κολοκοτρώνη, προορισμένη να γίνει μετοχικό κεφάλαιο με αύξηση τούτου. Οι ταμειακές ροές 
χωρίς την χρηματοδότηση υπό της μετόχου είναι αρνητικές, οφειλόμενες σε προγενέστερες 
συσσωρευμένες ζημιές, ταμειακές διευκολύνσεις, αλλά και σε πρόσφατες οικονομικές ζημιές. 
 
Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2019 έως 31/12/2019 και τις 
οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη 
κατά νόμο αρμόδια και την έγκρισή τους. 
 
 
Θέμα 2ο . Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 
για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019. 
 
 
Θέμα 3ο Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020. 
 
 
Θέμα 4ο. Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις. 
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαυρουδής Κολοκοτρώνης ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30η 

Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της 
οδού 8οχλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

 
 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 
1/1/2019 έως 31/12/2019 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 
 
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 
πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019. 
 
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020. 
 
 
4.Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις. 
 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση. 
 

Ακριβές αντίγραφο εκ του ανά χείρας μου πρωτοτύπου. 
 

Αλεξ/πολη 19/08/2020 
 

H Γραμματέας                                                                                                       Τα μέλη 
Μ.Κολοκοτρώνη                               Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Μ.Κολοκοτρώνη 
 
                                                                                                                        Π.Κολοκοτρώνης 
 
 

                                                 Μαυρουδής Κολοκοτρώνης 










