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Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων . 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια 
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, της 
χρήσεως 2019 και να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας. 
 
Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ν. του ν.4548/18 και 4403/2016 
όπως ισχύουν. 

  
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας 
και της θέσης της  

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου  
 
Η εταιρεία «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στη Δράμα Καραισκάκη 3. 

Το κύριο αντικείμενό της είναι: το λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Η Εταιρεία δηλαδή δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο κλάδο της κινητής 
τηλεφωνίας αλλά έχει ως κύρια δευτερεύουσα δραστηριότητα αυτή της εμπορίας 
λιπαντικών. 

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμένος της εταιρείας είναι : Η επίχείρηση 
διαθέτει  μισθωμένα γραφεία (έδρα) επί της οδού Καραισκάκη 3 στην Δράμα καθώς 
επίσης  και τρία μισθωμένα καταστήματα (υποκαταστήματα). Το πρώτο στην Δράμα 
επί της οδού Εθνικής Αμύνης 3 . το δεύτερο στην Καβάλα επί της οδού Ομονοίας 88 
και το τρίτο στις Σέρρες επί της οδού Μεραρχίας κ Κωστοπούλου 2. Ακόμη διαθέτει 
ένα κατάστημα στην Δράμα επί της οδού Παγγαίου 36 το οποίο όμως 
χρησιμοποιείται για την δραστηριότητα της εμπορίας λιπαντικών της εταιρείας. 

 
 



Η Εταιρεία διοικείται από τον κο Παλαιολόγου Λάζαρο  Πρόεδρο κ Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε καθώς και μέτοχο αυτής ο οποίος 
κατέχει το 5,08% των μετοχών της. 
Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :  

α) Στο Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,  

β) Στο Εξειδικευμένο προσωπικό . 

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
 
Στόχοι  

 
α) Αύξηση του τζίρου,  
β) Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,  
γ) Επέκταση της αγοράς προώθησης της κινητής τηλ. και των λιπαντικών 

Βασικές αξίες 

α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,  
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,  
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους ,  
 

Κύριες στρατηγικές 

 
Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας του τζίρου και της κερδοφορίας. 

 
 
γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο 
περιβάλλον για τη λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι 
πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών 
της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της λειτουργικής της δραστηριότητας 
δίνουν έμφαση: 
 
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας  υπηρεσιών . 
 
β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την 
καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων. 
 
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον . 
 

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των 
ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. 



 
Προηγούμενες επιδόσεις (σε σχέση με την κλειόμενη χρήση). 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Το 2019 ήταν μια ακόμα ιδιόρρυθμη χρονιά. Η ατονία του οικονομικού 
περιβάλλοντος  και τα δυσμενή φορολογικά μέτρα  επηρέασαν αρνητικά το 
οικονομικό περιβάλλον.  
 
Μέσα σε αυτό το οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία κατέγραψε μια μείωση  του κύκλου 
εργασιών της κατά 18.453,96 ευρώ η οποία κρίνεται λίαν αποδεκτή σε σχέση με την 
αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
 

Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2019. 
 
Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 20.042,44  
έναντι ζημιών  € 22.831.95  το 2018 . 
 
Το Μικτό κέρδος για το 2019  € 852.496,94 ανέρχεται σε  έναντι € 836.402,12 το 
2018 σημειώνοντας αύξηση  κατά 1,92 % διαμορφούμενο σε  ποσοστό 36,75 % επί 
των ακαθαρίστων εσόδων. 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι 9.914,84  €.  
 
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε για το 2019 
€ 805.367,95 έναντι € 853.077,32   για το 2018 παρουσιάζοντας μείωση  κατά 
47.709,37  ήτοι σε ποσοστό 5,06 %. 
 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 
38,00 % και διαμορφώθηκαν σε € 130.299,86  έναντι € 94.417,63 την προηγούμενη 
χρήση.  
 
δβ) «Αλυσίδα αξίας» 

 
Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές ), της Εταιρείας προσπαθούν να 
προσδώσουν «προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που 
πήραμε από τον προμηθευτή μας. 
 
Επενδύσεις το έτος 2019 
 
Το 2019, η Εταιρεία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις. παρά μόνο σε 

Μεταφ.Μέσα   αξίας    13.103,23 ευρώ 
 
Λοιπό εξοπλισμό αξίας 3.289,11 ευρώ 

 
 



2. Κυριότεροι κίνδυνοι .  

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο 
το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 
διάφορα γεγονότα.  
 
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η 
Εταιρεία είναι : 
 
α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και 
στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους 
 
- Εφοδιαστική αλυσίδα  
 
Οι βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την Ελληνική κατά βάση αγορά, ενώ 
οι προμηθευτές των λιπαντικών είναι κυρίως από Ιταλία .Οι κανόνες συνεργασίας 
μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές στους Προμηθευτές  ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις 
συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από τους Προμηθευτές. 
 
Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε 
σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα 
πρώτων υλών ( η εμπορευμάτων ), σε περίπτωσης παροδικής αδυναμίας να την 
εφοδιάσουν οι προμηθευτές . 
 
- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων  
 
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή άλλης 
μεταβολής. 
 
- Ασφάλιση αποθεμάτων  
 
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή 
από παρόμοια συναφή αίτια.  

 
β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο. 
 
- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης. 
 
Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των 
οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού 
περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο 
κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την « 
ελαστικότητα » των δαπανών της. 
 
- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος. 



 
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα 
λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας 
 
γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που 
η εταιρεία αναπτύσσεται. 
 
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το 
σύνολο της Αγοράς  
 
- Κίνδυνος Ρευστότητας. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί μέτρια ταμειακά διαθέσιμα, ενώ παράλληλα χαίρει υψηλής 
αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω 
της πολυετούς παρουσίας της και πλέον δυναμικής πορείας του στην αγορά. 
 
- Πιστωτικός Κίνδυνος. 
 
Η έκθεση μιάς Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από 
πελάτες. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα 
συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της διασποράς του πελατολογίου της και 
της πολιτικής της είσπραξης.. Αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις στη εσωτερική 
αγορά η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, 
εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Επίσης στο 
χώρο των λιπαντικών, επειδή το κύριο πελατολόγιο της εταιρείας είναι το δημόσιο 
δηλ.οι Δήμοι σχεδόν σε όλη την επικράτεια, η είσπραξη των απαιτήσεών της 
εξαρτάται και από την εκάστοτε πολιτική πληρωμών που ακολουθεί κάθε Δήμος, 
γιαυτό είναι πολύ σημαντικό η εταιρεία να εισπράττει όσο το δυνατόν έγκαιρα τις 
απαιτήσεις της ώστε να καλύπτει και έγκαιρα τις ανάγκες της για ρευστότητα. 
 
- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και 
τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας 
από τραπεζικό δανεισμό είναι μηδενική δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός 
κίνδυνος  
 
- Συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους 
που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 
 
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δεν 
δραστηριοποιείται στην ξένη αγορά. 



- Κίνδυνος τιμής 
 
Η Εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών 
προϊόντων. Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή 
προμήθειας . 
 
- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα. 
 
 
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της 
ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία 
του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα: 

 Ορθή Διαχείριση των αγορασθέντων λιπαντικών , δίνοντας προτεραιότητα 
στην  σωστή χωροταξική τους αποθήκευση . 

 Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  
 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
 
α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 
 
Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα 
οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
 

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από διάφορους παράγοντες  
  

 Ενεργειακή χρήση :  
Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος  
  

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον 
υπάρχουν. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  
 

4. Εργασιακά ζητήματα. 
 
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν 
βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην 



πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών 
καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες 
που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 
θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.  
 
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται 
τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να 
μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις 
οποιασδήποτε μορφής. 
 
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές 
του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). 
 
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 
 
Η εταιρεία το 2019 απασχόλησε 58 εργαζομένους (36 από δανεισμό-για πρώτη 
χρονιά  και 22 με εξηρτημένη σχέση εργασίας ) διαφορετικών φύλων και ηλικιών και 
πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, 
ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .  
 
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται 
εργασιακά προβλήματα. 
 
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 
 
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική 
Νομοθεσία. Στην χρήση 2019, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις 
της εργατικής Νομοθεσίας  
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων 

 
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 
 
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα 
και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.  
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους 
κ.λπ ) «πρώτων βοηθειών » 
Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 
 
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 
 
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα 
απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις. 
 
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της με « 
εσωτερικά » σεμινάρια . 
 
5. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 



 
α. Οικονομικής Διαρθρώσεως   2019 2018 

1. 
Κυκλοφορούν» ενεργητικό 

0,94% 
740.198,30 766.358,59 

Σύνολο ενεργητικού 785,587,78 800.115,14 

2. 
Ίδια κεφάλαια                

1,27% 
440.104,54 425.301,56 

Σύνολο υποχρεώσεων 345.483,24 374.813,58 

3. 
Ίδια κεφάλαια               

 9,69% 
440.104,54 425.301,56 

Πάγιο ενεργητικό   45.389,48   33.756,55 

4. 

«Κυκλοφορούν» 
ενεργητικό       

2,14% 
740.198,30 766.358,59 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 345.483,24 374.813,58 

5. 
Κεφάλαιο κινήσεως      (*)     

0,53% 
394.715,06 391.545,01 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 740.198,30 766.358,59 
          
β. Αποδόσεως και 
Αποδοτικότητας   2018 2018 

6. 

 Καθαρά αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως 

0,0086% 
     20.042,44    -22.831,95 

Πωλήσεις αποθεμάτων και 
υπηρεσιών 2.319.881,97 2.338.335,93 

          

         

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας. 

 
Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η 
διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις 
κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα 
της. 
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι η διατήρηση της θετικής 
πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας , ώστε να 
επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές. 
Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε μείωση 
λόγω κρίσης κορωνοιού κατά ποσοστό 7 % περίπου. 
Σχετικά με τα Κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε 
σχετική αύξηση λόγω εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. 
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της 
Εταιρείας είναι: Η επιδίωξη της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργώντας κατάστημα e-shop αξιοποιώντας τις 
υποδομές της χωρίς μεγάλο λειτουργικό κόστος.  

 
 



Επίσης σημειώνουμε ότι : Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν 
σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 
και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την 
επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.  

 
7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης . 

 
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και 
ανάπτυξης» στη χρήση 2019. 
 

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών . 

 
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2019. 
 
9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.  (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 
43α του ν. 2190/1920  ) . 

 
Η εταιρεία διατηρεί 4 υποκαταστήματα, τρία εκ των οποίων είναι καταστήματα 
κινητής τηλεφωνίας (Δράμα, Σέρρες, Καβάλα) και ένα κατάστημα-αποθήκη στη 
Δράμα για την αποθήκευση-διακίνηση των λιπαντικών.  
 

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». 

 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα», 
 
 
Δράμα ,   24/06/2020 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Ο Πρόεδρος κ Δ/νων Σύμβουλος 
 
Παλαιολόγου Λάζαρος 


