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ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 9/19-08-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.38/ 2021 Θέμα: 4
ο
  

Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο  ρξήζεο 01/01/2020-31/12/2020 

 

ήκεξα 19 Αςγούζηος 2021, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:05 κ.κ ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΔ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 629/16-08-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ζζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 4
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 28 & ηνπ άξζξνπ 35  ηνπ θαηαζηαηηθνύ 

ηεο εηαηξίαο αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  κεηαμύ άιισλ απνηειεί ην 

θιείζηκν-θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ππνβνιή ηνπο κε ηελ 

αλαγθαία επεμεγεκαηηθή έθζεζε  ζηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κεηόρνπ. 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί 

αλσλύκσλ εηαηξηώλ, όπσο ηζρύεη ζήκεξα Ν.4548/2018 , ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θάζε εηαηξίαο έρνπλ ζπιινγηθά ην θαζήθνλ θαη ηελ επζύλε έλαληη ηεο 

εηαηξίαο λα εμαζθαιίζνπλ κεηαμύ άιισλ, όηη  ε εηήζηα έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ  43α ηνπ Ν.2190/1920 θαη ηνπ Ν.4548/2018, ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηεύεηαη  

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Νόκνπ πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ θαη ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/2014 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

4403/2016. 

Αθόκε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.α) ηνπ άξζξνπ  43α ηνπ Ν.2190/1920  ε εηήζηα 

έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε πεξηιακβάλεη , ηνπιάρηζηνλ  ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο εμέιημεο  θαη ησλ 

επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηεο  ζέζεο ηεο, θαζώο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ  πνπ αληηκεησπίδεη. Ζ εηθόλα  

απηή πξέπεη λα δίλεη κηα ηζνξξνπεκέλε  θαη πεξηεθηηθή αλάιπζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ 

επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηεο ζέζεο ηεο ε νπνία πξέπεη λα 

αληηζηνηρεί πξνο ην κέγεζόο ηεο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Δπηπιένλ, ε εηαηξία πνπ ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 42α  , ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εμέιημεο ηεο εηαηξίαο, 

ησλ επηδόζεώλ ηεο ή ηεο ζέζεο ηεο, ε αλάιπζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

πεξηιακβάλεη ηόζν ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όζν θαη, όπνπ ελδείθλπηαη, κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύο βαζηθνύο δείθηεο επίδνζεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά 

κε πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα. ηα  πιαίζηα ηεο αλάιπζεο απηήο , ε 

εηήζηα Έθζεζε  Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη , όπνπ ελδείθλπηαη , αλαθνξέο θαη 

πξόζζεηεο εμεγήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνύο. 

Δπηπιένλ ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο αλαθέξνληαη: 

- θάζε  ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ ζπλέβε από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα  

ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο, 

- ε πξνβιεπόκελε εμέιημε  ηεο εηαηξείαο, 

- νη δξαζηεξηόηεηεο   ζηνλ  ηνµέα  εξεπλώλ  θαη αλάπηπμεο θαη  

- ε ύπαξμε  ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 

ε ζρέζε κε ηε ρξήζε  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ από ηελ εηαηξία θαη εθόζνλ ε 

ρξήζε απηή είλαη νπζηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ππνρξεώζεσλ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 



- νη ζηόρνη θαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε θάζε ζεκαληηθνύ ηύπνπ πξνβιεπόκελεο ζπλαιιαγήο, γηα ηελ νπνία 

εθαξκόδεηαη ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη  

- ε έθζεζε ηεο επηρείξεζεο  ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηηκώλ , ζηνλ πηζησηηθό θίλδπλν, 

ζηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο θαη ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθώλ ξνώλ. 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 3α. ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Ν. 

2190/1920, όπσο ηζρύεη, αλ ην πξνζάξηεκα θαη ε εηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο 

επηβάιινληαη ζηα κέιε  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 58
 
α ηνπ 

Ν.2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα  

ζηελ Έθζεζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη:  ηα θαηερόκελα ρξεόγξαθα, θαηά είδε, 

πνζά θαη ηηκή µνλάδαο, ην δηαζέζηµν ζπλάιιαγµα, µε αλάιπζε θαηά είδνο θαη µέζε 

ηηµή κνλάδαο, ην δηαζέζηµν ζπλάιιαγµα, µε αλάιπζε θαηά είδνο θαη κέζε ηηµή 

απόθηεζήο ηνπ, νη νηθνδνκέο θαη, γεληθά ηα αθίλεηα ηεο εηαηξίαο, µε αλάιπζε θαηά 

κνλάδα, είδνο, ζέζε θαη ηηκή απόθηεζεο ή θαηαζθεπήο, µε µλεία ησλ ηπρόλ 

εκπξάγκαησλ βαξώλ, θαζώο θαη ζεµαληηθέο δεµίεο πνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 

έθζεζεο, είηε ππάξρνπλ, είηε αλακέλνληαη λα πξνθύςνπλ. ηελ έθζεζε απηή 

αλαθέξεηαη επίζεο θαη θάζε άιιν ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ έρεη ζπµβεί µέζα ζην 

ρξνληθό δηάζηεµα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο µέρξη ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο.  

Ζ εηαηξεία εκπίπηεη ζηηο νληόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2
α
 ηνπ άξζξνπ 1 θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηυν μικπών ονηοηήηυν ηος άπθπος 2 ηνπ λόκνπ 

4308/2014. 

 

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ   ππνβάιισ ζην ώκα  ηελ   Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», γηα ηελ  

ρξήζε από 01/01/2020 - 31/12/2020, πξνθεηκέλνπ λα ηελ εγθξίλεη πξνο ηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κεηόρνπ, θαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία θαη ε νπνία  έρεη σο εμήο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ «Λοςηπά Λοςηπακίος 

Γήμος Αλμυπίαρ Μονομεηοσική Α.Δ. Ο.Σ.Α.» 

 

Ππορ ηην εηήζια ηακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν μεηόσυν ηηρ για ηα πεππαγμένα 

ηηρ σπήζηρ 2020 

 

Κύξηνη Μέηνρνη, 

 

Ζ παξνύζα Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Μνλνκεηνρηθή A.E. Ο.Σ.Α.», αθνξά ζηε 

ρξήζε από 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ έσο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 άξζξν 180. 

 

ηελ παξνύζα έθζεζε όιεο νη επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθό πιαίζην, απεηθνλίδνπλ κε ηξόπν αιεζή 

θαη ζπλνπηηθό πιελ όκσο νπζηαζηηθό, όιεο ηηο ζρεηηθέο θαη αλαγθαίεο θαηά ην λόκν 

πιεξνθνξίεο,  πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε 

ελεκέξσζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ελ ιόγσ ρξνληθή πεξίνδν.  

 

θνπόο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηεο έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ:  

 Γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηηο επηδόζεηο θαη ηα ινηπά πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εμεηαδόκελε ρξήζε, 

 Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδόκελεο ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο, 

 Γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο θαη ηεο Δηαηξείαο, 

 Γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ γηα ηελ Δηαηξεία,  

 Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κε απηήλ κεξώλ, 

 Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ ιήμε ηεο εμεηαδόκελεο 

ρξήζεο έσο θαη ηελ ζύληαμε ηεο παξνύζεο. 

 

Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνύζηα καδί κε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηα ινηπά απαηηνύκελα από ηνλ λόκν ζηνηρεία, ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή 

έθζεζε πνπ αθνξά ηελ θιεηόκελε ρξήζε 2020. 

 

Γενική παποςζίαζη 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήηωλ 

 

Ζ Δηαηξεία «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Μνλνκεηνρηθή A.E. Ο.Σ.Α.» 

ηδξύζεθε ην 2009 θαη εδξεύεη ζηνλ Γήκν Αικσπίαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν 

ηνπ Σνπξηζκνύ θαη κε θύξην αληηθείκελν ηελ ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία. 



 

Ο ζθνπόο ηεο Δηαηξείαο όπσο νξίδεηαη από ην άξζξν 266 ηνπ Ν. 3463/2006 είλαη: 

α) Ζ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο 

πεξηνρήο Λνπηξώλ, ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο Λνπηξαθίνπ, ηνπ Γήκνπ Αξηδαίαο. 

β) Ζ εθκεηάιιεπζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηνρήο 

Λνπηξώλ, ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο Λνπηξαθίνπ, ηνπ Γήκνπ Αξηδαίαο. Σα αθίλεηα 

πνπ βξίζθνληαη ζηα Λνπηξά, ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο Λνπηξαθίνπ, ηνπ Γήκνπ 

Αξηδαίαο, ησλ νπνίσλ ηελ εθκεηάιιεπζε αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε, είλαη ηα εμήο: 

Αλαςπθηήξην, Πηζίλα αλνηρηνύ πδξνζεξαπεπηεξίνπ, Παξάγθα, Δζηηαηόξην, Πξώην 

Τδξνζεξαπεπηήξην, Πεγέο, Απνδπηήξηα, Μνπζείν, Νέν Μνπζείν, Δθθιεζία, 

Ξελνδνρείν «ΑΤΡΑ», Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα «ΑΚΣΑΗΟΝ», Δλνηθηαδόκελα 

Γσκάηηα «ΛΑΗΚΑ», δύν (2) θνηλόρξεζηεο θνπδίλεο, δύν (2) θνηλόρξεζηεο ηνπαιέηεο, 

κία (1) θνηλόρξεζηε ηνπαιέηα, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα «ΝΔΟΝ», γπκλαζηήξην, 

θαηαζηήκαηα, πδξνζεξαπεπηήξην-γξαθείν, ρώξνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 

θαηαζηήκαηα, κία (1) θνηλόρξεζηε ηνπαιέηα, δεμακελή λεξνύ, θηίξην 

πδξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ. 

γ) Ζ παξαγσγή θαη ε πώιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο, ε Δηαηξεία κπνξεί: 

α) Να ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε όκνην ή παξεκθεξή ζθνπό, 

νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνύ ηύπνπ 

β) Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν θαη λα ζπληζηά θαη θνηλνπξαμίεο 

γ) Να ηδξύεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε 

δ) Να αληηπξνζσπεύεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, εκεδαπή ή αιινδαπή κε όκνην ή 

παξεκθεξή ζθνπό 

ε) Να κηζζώλεη ή εθκηζζώλεη θαη λα θαηαζθεπάδεη θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθά 

αθίλεηα πνπ εμππεξεηνύλ ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο, λα απνθηά αθίλεηα θαη 

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξαγκάησζε 

ησλ ζθνπώλ ηεο ή λα ηα εθκεηαιιεύεηαη εθκηζζώλνληαο ζε ηξίηνπο θαη γεληθόηεξα λα 

πξνβαίλεη ζε θάζε πξάμε πνπ απνζθνπεί ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπώλ ηεο ή άιισλ 

παξεκθεξώλ. 

 

Οη αλσηέξσ ζθνπνί κπνξνύλ λα επηδησρζνύλ εληόο θαη εθηόο ηεο επηθξάηεηαο αθνύ 

ηεξεζνύλ νη λόκνη θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ζε ζπλεξγαζία κε Τπνπξγεία, 

Οξγαληζκνύο, Φνξείο θ.ι.π.. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο, ε Δηαηξεία κπνξεί 

βάζεη ζπκβάζεσλ κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, λα αλαιακβάλεη ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνπ αλάγνληαη ζηνπο ζθνπνύο ηεο Δηαηξείαο ή είλαη ζπλαθείο 

πξνο απηνύο, λα ζπλεξγάδεηαη κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα παξεκθεξώλ ζθνπώλ, λα 

ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηδξπνκέλσλ ή πθηζηακέλσλ εηαηξεηώλ ή θνηλνπξαμηώλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζθνπό ηεο Δηαηξείαο, ηελ 

αμηνπνίεζε θνηλνηηθώλ πόξσλ (επηρνξεγήζεσλ, επηδνηήζεσλ, δαλείσλ) θαη λα 

αλαπηύζζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν απνθαζίζνπλ ηα 



αξκόδηα όξγαλά ηεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθνύο επαγγεικαηηθνύο θνξείο 

θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ δεκόζην, θνηλσληθό θαη ηδησηηθό ηνκέα νηθνλνκίαο. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο λα θαζνξίδεη θαη άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζαλ ζθνπό ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

Σηόρνη 

 

Ζ Δηαηξία έρεη σο ζηόρν λα αληαπεμέιζεη κε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ εκθάληζε ηνπ COVID-19. Ζ 

εηαηξία ζηνρεύεη κέζα από ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ θαη ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο. ηελ επηρείξεζε αλήθνπλ αθίλεηα, ηα 

νπνία έρνπλ δπλαηόηεηα εθκεηάιιεπζεο θαη αμηνπνίεζεο. Παξαηεξώληαο κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξόλσλ ηελ κεηαβνιή ζηελ δήηεζε ησλ επηζθεπηώλ, νη νπνίνη αλαδεηνύλ 

ζπλδπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο επεμίαο, ζεξαπείαο θαη επαθήο κε ηελ θύζε 

αλαδεηθλύνληαη λέεο επθαηξίεο γηα λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο.   

 

πειαηνβάξαζξν. 

 

Έρεη νινθιεξσζεί ε κειέηε ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ ζπειαηνβάξαζξνπ θαη 

εμαθνινπζνύλ λα αλακέλνληαη νη απαξαίηεηεο θαηεπζύλζεηο από ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο. 

 

Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο.  

 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό έξγν απνηειεί ν Τδξνειεθηξηθόο ηαζκόο, ν νπνίνο θαηέζηε 

ιεηηνπξγηθόο κε επίζεκε εκεξνκελία εθθίλεζεο ηελ 04/06/2020, όπσο πξνθύπηεη από 

ην αξ. πξση.  566/05.06.2020 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, πνπ πηζηνπνηεί ηελ νξηζηηθή 

ζύλδεζε ηνπ ζηαζκνύ ζην Γίθηπν Μέζεο Σάζεο. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλδεζε 

νινθιεξώζεθαλ όιεο νη θαηαζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ ινηπώλ αλαγθαίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ.  

 

Μνλάδα βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. 

 

Ζ κνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ  ιεηηνπξγεί νξζώο θαη 

ζύκθσλα κε ηνπο  εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. 

 

 

Αλνηρηό πδξνζεξαπεπηήξην 

 

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζην αλνηρηό πδξνζεξαπεπηήξην «ηέθαλνο 

Σδηβόπνπινο», γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη αζθάιεηα  ησλ ινπόκελσλ.  

 



Αιεμάλδξεην Τδξνζεξαπεπηήξην 

 

Δηήζηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαθαίληζεο ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ, κε ζθνπό ηελ 

παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ινπόκελσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, 

όπσο αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θάγθεισλ, θξεαηίσλ.  

 

Γξάζεηο  

 

πκκεηνρή  σο ρνξεγνί ζηνπο Αγώλεο Βνπλνύ πνπ δηνξγαλώζεθαλ ζηελ Λνπηξόπνιε 

από ηνλ αζιεηηθό ζύιινγν Παύινπ Μειά θαη ρνξήγεζε αζιεηηθνύ ηκαηηζκνύ πξνο 

ηνλ αζιεηηθό ζύιινγν Αικσπόο Αξηδαίαο Λνπηξά Πόδαξ κε ηαπηόρξνλε πξνβνιή 

θαη δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

Άιινη ζηόρνη  

 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο απνηεινύλ 

νπζηαζηηθό ζηόρν ηεο εηαηξίαο κε ηελ ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο παξνπζία ηεο ζην ρώξν ηνπ Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα Λνπηξνζεξαπείαο θαη Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ θαη γηα ηα 

επόκελα έηε. 

 

Ζ εηαηξία γηα ην έηνο 2020 επέιεμε λα πξνβάιεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζηα ςεθηαθά 

κέζα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ελίζρπζε ηελ νξγαληθή ηεο ζέζε ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη ζηα ςεθηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, βειηίσζε θαη αλαδόκεζε ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο www.loutrapozar.com.gr γηα παξνρή θαιύηεξεο πιεξνθόξεζεο ζηνλ 

επηζθέπηε, δεκηνύξγεζε ινγαξηαζκνύο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ, έθαλε 

δσξεάλ εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΟΣ - Visit Greece κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε 

ζηνρεπκέλνπ θνηλνύ θαη αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηεο, ρσξίο λα επηβαξπλζεί κε 

θάπνην επηπιένλ θόζηνο. 

ηόρνο εμαθνινπζεί λα είλαη ε δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ηεο Λνπηξόπνιεο ζηα 

ειιεληθά Νεζηά θαη ηε Νόηηα Διιάδα, όπσο Πεινπόλλεζνο, ηεξεά Διιάδα, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ ζηνλ ηόπν καο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ςεθηαθή 

πξνζέγγηζε ησλ ελ δπλάκεη επηζθεπηώλ. 

 

Ζ εηαηξία εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ζέζε αξσγνύ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία 

είηε κε ηελ επηινγή ηνπηθώλ πξνκεζεπηώλ είηε παξέρνληαο ζέζεηο εξγαζίαο ηόζν ζε 

εμεηδηθεπκέλν όζν θαη ζε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό.   

 

Δηνίθεζε 

 

Ζ επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ θαη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αζθείηαη από ελλεακειέο 

Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ην νπνίν εθιέγεη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην νπνίν 

απαξηηδόηαλ γηα ηε ρξήζε 2020  από ηνπο θαησηέξσ: 

http://www.loutrapozar.com.gr/


 

Από 01/01/2020-31/12/2020  

 

Όνομα και Δπώνςμο Θέζη 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ Πξόεδξνο Γ.. 

ΛΗΟΤΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αληηπξόεδξνο Γ.. 

ΟΤΣΚΑ ΠΔΣΡΟ Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

ΜΗΥΟΤ ΜΑΡΗΑ Μέινο 

ΑΓΡΑΜΑΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ Μέινο 

ΛΟΤΓΓΑ ΔΤΣΡΑΣΗΑ Μέινο 

ΣΕΔΚΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ Μέινο 

ΜΑΓΓΗΡΖ ΓΔΩΡΓΗΑ Μέινο 

ΘΔΟΓΩΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Μέινο 

 

 

Επηδόζεηο 

 

Ζ εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ COVID-19 πξνθάιεζε κηα παγθόζκηα πξσηόγλσξε 

θξίζε δεκόζηαο πγείαο κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα νδεγεζεί ζε κηα ηδηαίηεξε 

ύθεζε, κε ηνλ ηνπξηζκό λα είλαη ν πξώηνο από ηνπο θιάδνπο πνπ επιήγεζαλ.  

Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο δηαθόπεθε απόηνκα ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, 

όηαλ θαη ζεβόκελε ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο πξνρώξεζε ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

COVID-19. Ζ αλαζηνιή εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 15-03-2020 έσο θαη 15-

06-2020 θαη ρξεηάζηεθε λα επαλαιεθζεί γηα ηνλ ίδην ιόγν, ζηηο 07-11-2020 έσο θαη 

ηνλ Μάην ηνπ 2021. Σν δηάζηεκα από ηηο 15-06-2020 έσο θαη 07-11-2020 έπεηηα θαη 

από ηελ άξζε ησλ lockdown, ππήξμε κηα πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηεο, σζηόζν ε κείσζε ησλ επηζθεπηώλ ηόζν από ην εζσηεξηθό όζν θαη 

από ην εμσηεξηθό ( 72,4% κείσζε δηεζλώλ αεξνπνξηθώλ αθίμεσλ ην 2020 ζπγθξηηηθά 

κε ην 2019) αιιά θαη ε εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ είραλ εκθαλείο 

νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ επηρείξεζε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξαθάησ 

αλάιπζε.  

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή 

κείσζε ζηα θέξδε κεηά από θόξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 132%. 

 

Παξά ηηο δπζθνιίεο ε επηρείξεζε πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθό ηεο 

πιενλέθηεκα. 

 

 

 

 

 



Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο δηακνξθώζεθαλ ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

Ο Κύκλορ Δπγαζιών αλήιζε ζην πνζό ησλ € 660 ρηι. έλαληη € 1.536 ρηι. ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο θαη παξνπζίαζε κείσζε θαηά 57,02%. 

 

Σα Μικηά Κέπδη αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € -98 ρηι. έλαληη € 217 ρηι. ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο παξνπζηάδνληαο κείσζε 145,07%. 

 

Σα Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν και 

αποζβέζευν (E.B.I.T.D.A.), αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € -154 ρηι. έλαληη ηνπ πνζνύ 

ησλ € 15 ρηι. ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.   

 

Σα αποηελέζμαηα ππο θόπυν ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε δεκηέο ύςνπο € 275 ρηι. 

έλαληη θεξδώλ πνζνύ € 118 ρηι. ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο παξνπζηάδνληαο κείσζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 132%. 

 

Ζ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη ησλ ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο ζηε ρξήζε 2020, παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθό 

Πξνζάξηεκα ηεο ίδηαο ρξήζεο. 

 

Κίνδςνοι και αβεβαιόηηηερ 

Εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

Ζ Δηαηξεία θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ επαξθώο 

δηαθνξνπνηεκέλν αξηζκό πξνκεζεπηώλ ώζηε λα πεξηνξίζεη ηελ εκπνξηθή εμάξηεζε. 

Ζ πξνκήζεηα πιηθώλ εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε ζε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ   

Ποζά εκθπαζμένα ζε € 
01/01-

31/12/2020 

01/01-

31/12/2019 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ  

% 

        

Κύθινο Δξγαζηώλ 660.146,55 1.535.832,09 -57,02% 

Μηθηά Κέξδε -97.784,59 216.966,73 -145,07% 

Πεξηζώξην Μηθηνύ θέξδνπο -14,81% 14,13% -204,81% 

E.B.I.T.D.A. -154.493,77 14.617,73 -1.156,89% 

E.B.I.T. -267.515,86 -94.379,36 +183,45% 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  -274.579,21 -118.495,08 +131,72% 

Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο -274.579,21 -118.495,08 +131,72% 



Πξννπηηθέο γηα ηελ λέα ρξνληά 

 

Ζ Δηαηξία  ιόγσ ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ COVID-19 ζα ρξεηαζηεί  θαη γηα ηελ επόκελε 

ρξνληά λα εθαξκόδεη ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο 

ηνπο COVID-19  θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ 2022. Γηα ην ιόγν απηό 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηελ παλδεκία όζν θαη κε ηνλ 

θιάδν ηνπ Σνπξηζκνύ.  

 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη 

Κίνδςνορ ηιμών αγοπάρ αποθεμάηυν / ςπηπεζιών 

 

Ο θίλδπλνο, πνπ πξνθύπηεη γηα ηελ Δηαηξεία από κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο αγαζώλ, είλαη 

ειάρηζηνο.  

Ζ Δηαηξεία ειέγρεη γηα ηπρόλ απνκείσζε ησλ απνζεκάησλ ηεο αιιά θαη ησλ ινηπώλ 

πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ, όπνηε εκθαλίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο ελδείμεηο θαη εθόζνλ 

ζπληξέρνπλ ιόγνη απαμίσζεο, πξνβαίλεη ζηελ απαξαίηεηε απνκείσζε, ώζηε ε αμία 

ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή. 

 

ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ  

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζπλαιιαγώλ 

ηεο δηεμάγεηαη ζε Δπξώ ηόζν θαηά ην ζθέινο ησλ πσιήζεσλ όζν θαη θαηά ην ζθέινο 

ησλ αγνξώλ θαη ζπλεπώο δελ ππάξρεη ηέηνηνο θίλδπλνο. 

 

Κίνδςνορ επιηοκίυν 

 

Ζ Δηαηξεία  δελ έρεη ζην ελεξγεηηθό ηεο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ηα ιεηηνπξγηθά 

έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο είλαη νπζησδώο αλεμάξηεηα από κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο 

ησλ επηηνθίσλ. Ζ Δηαηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ εκθάληζε δαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο. 

 

 

 

Πιζηυηικόρ κίνδςνορ 

 

Ζ Δηαηξεία παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά ζε αλαγλσξηζκέλα θαη 

θεξέγγπα αληηζπκβαιιόκελα κέξε. Δίλαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, ε ππνβνιή ζε 

δηαδηθαζίεο πηζηνιεπηηθνύ ειέγρνπ όισλ ησλ πειαηώλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη 

αγαζά θαη ππεξεζίεο επί πηζηώζεη.  

 

Δπηπξόζζεηα, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο παξαθνινπζνύληαη, ζε ζπλερή βάζε, κε ζθνπό 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ από επηζθαιείο απαηηήζεηο. Όζνλ αθνξά ηνλ 

πηζησηηθό θίλδπλν πνπ πξνθύπηεη από ηα ππόινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο, πνπ απνηεινύληαη από κεηξεηά θαη ηζνδύλακα κεηξεηώλ, ν 



θίλδπλνο απνξξέεη από ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ από ηνλ 

αληηζπκβαιιόκελν, κε κέγηζηε έθζεζε ίζε κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ απηώλ κέζσλ. 

 

Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

 

Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη θίλδπλν ξεπζηόηεηαο θαζώο ην Κεθάιαην Κίλεζεο 

επαξθεί γηα λα θαιύςνπλ ηεο αλάγθεο ηεο. 

 

Κεθαλαιοςσικόρ κίνδςνορ 

 

Ο ζθνπόο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο (going concern) γηα λα ππάξρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο απνδόζεηο γηα ηνπο κεηόρνπο, γηα λα δηαηεξεζεί κηα ηδαληθή 

θεθαιαηνπρηθή δνκή θαη γηα λα κεησζεί ην θόζηνο θεθαιαίνπ. 

 

Ζ δηαηήξεζε ή ε πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηνπρηθήο δνκήο, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ πνζνύ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξώλνληαη ζηνπο κεηόρνπο, ηεο 

επηζηξνθήο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο, ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρώλ ή ηεο 

πώιεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα λα κεησζεί ν δαλεηζκόο. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαηξέρεη θεθαιαηνπρηθό θίλδπλν θαζώο νη βαζηθνί δείθηεο 

ξεπζηόηεηαο γηα ηηο ηειεπηαίεο δύν ρξήζεηο απνηππώλνπλ κεγάιε ξεπζηόηεηα θαη 

επάξθεηα ζε θεθάιαην θίλεζεο ελώ δελ ππάξρεη δαλεηζκόο. 

 

Πεπιβαλλονηικά και λοιπά θέμαηα 

ςμμόπθυζη με ηην πεπιβαλλονηική νομοθεζία 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα. Όιεο νη 

δξαζηεξηόηεηεο εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ειαρηζηνπνηώληαο θάζε ηύπνπ όριεζε. 

 

 

Πολιηική ανθπώπινος δςναμικού 

 

Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

 

Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε 30 άηνκα, 6 κόληκνπο 

απαζρνινύκελνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ελώ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

126 άηνκα θαη απαζρνιήζεθαλ 178 (αθνξά θαη πξνζσπηθό πνπ πξνζιήθζεθε ην 

πξνεγνύκελν έηνο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο νινθιεξώζεθαλ θαηά ην 2020) . πλνιηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8.903 εκεξνκίζζηα 

 



ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2019 ν κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε 53 

άηνκα, 6 κόληκνπο απαζρνινύκελνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ελώ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο 253 άηνκα, απαζρνιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2019 κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 303 άηνκα(αθνξά θαη πξνζσπηθό πνπ πξνζιήθζεθε ην 

πξνεγνύκελν έηνο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο νινθιεξώζεθαλ θαηά ην 2019) . πλνιηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 15.934 εκεξνκίζζηα. 

 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε άξηζην επίπεδν, αθνύ ε δηακόξθσζή ηνπο, 

πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, βαζίδεηαη πάλσ ζην ζεβαζκό 

ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ εξγαζηαθώλ ειεπζεξηώλ, πάλσ ζηελ αλάπηπμε 

πλεύκαηνο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη ζηε θαζηέξσζε 

πνιηηηθώλ δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ θαζνξίδνπλ κε ζαθή θαη 

ακεξόιεπην ηξόπν όια ηα ζέκαηα πξνζιήςεσλ, κεηαθηλήζεσλ, πξναγσγώλ, 

εθπαίδεπζεο, ακνηβώλ, πξόζζεησλ παξνρώλ, αδεηώλ θαη απνπζηώλ. ηε ρξήζε δελ 

ζεκεηώζεθε θακία απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε, ελώ θαη ην ζπλδηθαιηζηηθό δηθαίσκα 

είλαη απνιύησο ζεβαζηό. 

 

Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

όπνπ απηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη 

αζθαιείαο. 

 

Ζ Δηαηξεία επηζπκεί λα εθπαηδεύεηαη θαη λα επηκνξθώλεηαη ηαθηηθά ην αλζξώπηλν 

δπλακηθό ηεο βάζεη ησλ επαγγεικαηηθώλ απαηηήζεσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ή θαη 

αηνκηθώλ αλαγθώλ.  

 

Δπιδόζειρ ηηρ Δηαιπείαρ 

 

Αξηζκνδείθηεο 

  

2020 

 

Γενική Ρεςζηόηηηα 

CURRENT RATIO 

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 1,74 

θοπέρ 

422.741,88 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

243.620,61 

    

Άμεζη Ρεςζηόηηηα 

QUICK RATIO 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό-

Απνζέκαηα 1,69 

θοπέρ 

411.530,12 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

243.620,61 

  
 

 

Σαμιακή Ρεςζηόηηηα  

ACID TEST RATIO 

 

Γηαζέζηκα 0,22 

θοπέρ 

54.801,81 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

243.620,61 

    



    Ξένα ππορ Ίδια Κεθάλαια                   

DEPT TO EQUITY 

Ξέλν Κεθάιαην 
7,52% 

299.216,76 

Ίδηα Κεθάιαηα 3.976.655,37 

    Βπασςππόθεζμερ 

Τποσπεώζειρ ππορ Ίδια 

Κεθάλαια  

CURRENT 

LIABILITIES TO NET 

WORTH 

 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 
6,13% 

243.620,61 

Καζαξή Θέζε 3.976.655,37 

Κάλςτη Παγίυν  

FIXED ASSETS TO 

NET WORTH 

 

Αλαπόζβεζηε αμία Παγίνπ 

Δλεξγεηηθνύ 
97,80% 

3.889.277,74 

Καζαξή Θέζε 

 

 

3.976.655,37 

    Κςκλοθοπούν 

Δνεπγηηικό ππορ 

ςνολικό Δνεπγηηικό 

CUERRENT ASSETS 

TO TOTAL ASSETS 

RATIO 

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

9,80% 

422.741,88 

πλνιηθό Δλεξγεηηθό 4.312.019,62 

Σασύηηηα Κςκλοθοπίαρ 

Παγίυν 

FIXED ASSETS 

TURNOVER RATIO 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

0,17 

θοπέρ 

660.146,55 

Αλαπόζβεζηε αμία 

 Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ 

 

 

3.889.277,74 

 

 

 

   Σασύηηηα Κςκλοθοπίαρ 

ζςνολικού Δνεπγηηικού 

ASSET TURNOVER 

RATIO 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

0,15 

θοπέρ 

660.146,55 

πλνιηθό Δλεξγεηηθό 4.312.019,62 

    Σασύηηηα Κςκλοθοπίαρ 

Ιδίυν Κεθαλαίυν 

OWNER'S EQUITY 

TURNOVER RATIO 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ 0,17 

θοπέρ 

660.146,55 

Iδηα Κεθάιαηα 3.976.655,37 

    Μικηό Κέπδορ 

Δκμεηαλλεύζευρ  

Μηθηά Κέξδε 
-14,81% 

-97.784,59 

Κύθινο Δξγαζηώλ 660.146,55 



GROSS PROFIT 

MARGIN 

    Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν 

Κεθαλαίυν ππο 

Αποζβέζευν  

RETURN OF 

INVESTMENT 

Κέξδε Υξήζεο πξν 

Απνζβέζεσλ 

-3,88% 

-154.493,77 

Καζαξή Θέζε 3.976.655,37 

 

Μη σπημαηοοικονομικοί δείκηερ 

 

ηελ θιεηόκελε ρξήζε δελ έρνπλ πξνθύςεη αμηνζεκείσηνη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο πνπ λα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο. 

 

 

Λοιπά θέμαηα 

Πξνβιεπόκελε εμέιημε 

 

Ζ Δηαηξεία πξνζβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ ζα επηηξέςεη 

ηελ αλάθακςε ηνπ θιάδνπ. Απηό αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. 

 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 

Ζ Δηαηξεία δελ δηεμάγεη έξεπλα θαη δελ δηαζέηεη ηκήκα αλάπηπμεο. 

Υπνθαηαζηήκαηα 

 

Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο 

 

Ο νηθνλνκηθόο αληίθηππνο ιόγσ ηεο πξσηόγλσξεο παλδεκίαο ηνπ  COVID-19 

ζπλερίζηεθε θαη ην έηνο 2021. Με ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ηνπ 2020 ε εηαηξία παξέκεηλε 

ζε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε δεκόζηα εληνιή γηα ην δηάζηεκα από 01-01-2021 

έσο θαη 31-05-2021. Σν πιήγκα ήηαλ κεγάιν ηόζν γηα ηελ ίδηα όζν θαη γηα όιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ. Σα έζνδα ηεο από 

ηελ πώιεζε ησλ ηακαηηθώλ εηζηηεξίσλ ήην κεδεληθά, ελώ κεηώζεθαλ θαη ηα 

εηζνδήκαηα ηεο από κηζζώκαηα αθηλήησλ, όπσο νξίζηεθε κε ζρεηηθή λνκνζεζία. Με 

ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο ε εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ γηα ηηο 

Μνλάδεο Ηακαηηθήο Θεξαπείαο εμαθνινπζεί λα είλαη ππνρξεσηηθή. Δλδεηθηηθά ηα 

κέηξα πνπ νθείιεη λα ηεξεί θαη επεξεάδνπλ ζε κέγηζην βαζκό ηελ κείσζε ησλ 

εζόδσλ ηεο, είλαη ε απόζηαζε 1 ώξαο αλάκεζα ζηα ξαληεβνύ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

γηα ηνλ αλαγθαίν θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ηνπο, κεηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν 

ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ ξαληεβνύ. Δπηπξόζζεηα, ε είζνδνο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ 



ινπόκελσλ ζηηο εμσηεξηθέο νκαδηθέο πηζίλεο θαη θαηαξξάθηεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

ζπλσζηηζκνύ, ε ππνρξεσηηθή ζεξκνκέηξεζε θαηά ηελ είζνδν ησλ ινπόκελσλ θαη ε 

ηαθηηθή, ζπλερήο απνιύκαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νδεγνύλ  ζε κείσζε ησλ 

εζόδσλ κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο.  

Ωζηόζν, ε ξνή ησλ επηζθεπηώλ από ην δηάζηεκα ηεο επαλαιεηηνπξγίαο θαη έπεηηα θαη 

ην γεγνλόο όηη ηα Λνπηξά απνηεινύλ αζθαιή πξννξηζκό ηνλ νπνίν εκπηζηεύνληαη νη 

ινπόκελνη δεκηνπξγεί αηζηνδνμία θαη νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζην λα εληείλεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο λα πξνιάβεη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο.  

 

Καη θάιεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη  αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 

ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηην  Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» ε νπνία  απνηειεί 

αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, θαζώο 

θαη ηελ θείκελε ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί 

αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η      ν κ ό θ ω λ α 

 

Α. Δγθξίλεη ηην υρ άνυ Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος πξνο 

ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο  ρξήζεο από 

01/01/2020 - 31/12/2020 ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ», ε νπνία 

απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνύζαο απόθαζεο,  δεδνκέλνπ όηη 

θαηαξηίζηεθε θαη πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ 

άξζξνπ 43α ηνπ  Ν. 2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ, όπσο ηζρύεη Ν.4548/2018 

 

Β. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο θαη  ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ην Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018  θαη ην 

θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, γηα ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ  ηεο  ρξήζεο από 01/01/2020 - 31/12/2020 ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ», ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ (Γήκν 

Αικσπίαο) θαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 38/2021 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  19/08/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 


