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                                                                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΡΙΘ. 21/24-09-2021 

 ΔΠΑΝΑΛΗΣΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ  

ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ Α.Δ. «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ  ΜΔ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ  ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ  Α.Δ.» ΣΗ  24-09-2021 

 

 

ήκεξα 24 επηεμβπίος 2021, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε 

Δπαναληπηική Σακηική Γενική ςνέλεςζη, κέζσ ηηλεδιάζκετηρ, όπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 15, παξ. 6 ηνπ  θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020 «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» θαη ηελ 426 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, ν κνλαδηθόο 

κέηνρνο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Γεκνηηθή 

Αλώλπκε Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε ηνλ 

δηαθξηηηθό ηίηιν Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», ν νπνίνο εθπξνζσπεί 

ην ζύλνιν (100%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, κεηά 

ηελ κε αξηζ. πξσηνθόιινπ 750/13-09-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ  ηνπ 

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

 

Μνλαδηθόο Μέηνρνο  

 

Δθπξόζσπνο Μεηόρνπ  

 

Μεηνρέο / 

Φήθνη 

ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ  ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

368.100 

100% 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ   ΜΔΛΗ 

 

Μπάηζεο Υξήζηνο 

Κεηηθίδεο Ησάλλεο 

έιθνο Ησάλλεο 

Νάλνπ Πνιπμέλε 

Γηάληζεο Γεκήηξηνο 

Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο 

Βέζθνο Υξήζηνο 

Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο 

Παιίθνγινπ Αηθαηεξίλε 
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Αζβεζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

Ακπάξε Γεσξγία 

Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο 

Αλαζηαζηάδεο ηαύξνο 

Μπίλνο Γεκήηξηνο 

Αβξακίθαο ηέθαλνο 

Νηβνπξιήο Υξήζηνο 

Μπίλαο Ησάλλεο 

Παξνύηνγινπ Νηθόιανο 

Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

Λεκνλίδεο Γεώξγηνο 

Λαδάξνπ-Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Σζαξθληάο Πέηξνο 

Μήλνπ Υξήζηνο 

Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

Γόληζνο Υξήζηνο 

Σζάληαιεο Παξαζθεπάο 

Μήληζεο Νηθόιανο 

 
ηελ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιήζε θαη παξίζηαηαη ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 «Πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ» ν Γήκαξρνο θνο 

Μπάηζεο Υξήζηνο θαη ε  πκβνιαηνγξάθνο  Αξηδαίαο  θα  Μηραειίδνπ Δηξήλε. 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 «Πεξί Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ» θαη ην άξζξν 33 παξ. 4 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο, παξώλ ήηαλ  θαη 

ν νξθσηόο ειεγθηήο Λνγηζηήο γηα ηελ  ρξήζε από 01/01/2020 έσο θαη 31/12/2020 

Κνο Ησζήθ Οξθαλνπδάθεο. Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε ινγίζηξηα ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ππνγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο θα Πιέζθα Κπξηαθή θαη ε 

λνκηθή ζύκβνπινο ηεο επηρείξεζεο θ. Μέιθνπ Αιεμάλδξα.  

Σεο Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν 

Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Κνο Μπάηζεο Υξήζηνο θαη θαηόπηλ 

ςεθνθνξίαο αιιά θαη γηα δηεπθόιπλζε ηεο ηερληθήο δηαδηθαζίαο, ε Γεληθή 

πλέιεπζε εθιέγεη νξηζηηθό Πξόεδξν ηνλ θ. Βέζθν Γεκήηξην θαη γξακκαηέα ηνλ θ. 

Γηάληζε Γεκήηξην.  
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Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξνέβε ζηηο αθόινπζεο 

αλαθνηλώζεηο. 

  

Ζ Πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ ππεβιήζε εκπξόζεζκα ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα 

Αξρή, θαη δεκνζηεύζεθε κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε από ην Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό 

ηεο εηαηξείαο πξνζεζκία, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο θαη ζην ΓΔΜΖ. 

 

Η πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ κεηά ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 

Δπαλαιεπηηθήο  Ταθηηθήο  Γεληθήο Σπλέιεπζεο  ηεο 24/09/2021 έρεη σο αθνινύζσο: 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ  ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ 

ΜΔΣΟΥΩΝ  ΣΗ  Α.Δ. 

 «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ  ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.» 

ΑΡ.  Μ.Α.Δ.  69112 / 57 / Β / 09 / 16 

ύκθσλα κε ηνλ Ν.2190/1920 «Πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ», όπσο ζήκεξα ηζρύεη 

Ν.4548/2018 θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαη κεηά ηελ  ππ΄ αξηζ.  38/ 19-08-

2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, θαιείηαη  ν κέηνρνο ηεο 

εδξεύνπζαο ζηελ Αξηδαία (πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ) Γήκνο Αικσπίαο κε ηελ επσλπκία 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Γεκνηηθή Αλώλπκε Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο 

Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ»  κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» ζε Δπαναληπηική Σακηική  Γενική ςνέλεςζη 

ζηηο 24  επηεμβπίος  2021, εκέξα  Παπαζκεςή  θαη ώξα 19:00 μ.μ., ε νπνία ζα 

δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηλεδιάζκετηρ,  ζύκθσλα κε  ην άξζξν 10 ηεο από 

11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α΄/11.03.2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνύ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπο» θαη ηελ 

163/29.05.2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ θαη  ιεθζνύλ 

απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 31/12/2020 θαη ησλ επ‟ απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 

 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ  από θάζε 

επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 31/12/2020. 

 

3. Δθινγή ειεγθηώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 31/12/2021 θαη θαζνξηζκόο ηεο 

ακνηβήο ηνπο.  

 

4. Έγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ρξήζεο 2020 
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5. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ρξήζεο 2021  

 

6.  Έγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2020 

 

7. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

 

Λοςηπά, 13 επηεμβπίος 2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο δίλεη ηνλ 

ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο θ. Μπάηζε Χξήζην, ν νπνίνο αλαιύεη ηελ 

έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη παξνπζηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο , νη νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζε θάζε 

δεκνηηθό ζύκβνπιν. 

 

 

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:  
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 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 δξαζηεξηνηήησλ 

 

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 
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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. 
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ηόρνη 

 

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.  
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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 ζηνρεπόκελνπ 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.   

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

 

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: 

 

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 ΓΔΧΡΓΗΑ Μέινο 

ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Μέινο 

 

 

Δπηδόζεηο 

 

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.  

 

πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή 

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

 

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% 
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Κίνδςνοι και αβεβαιόηηηερ 

Δθνδηαζηηθή 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. 

 

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 
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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. ζνλ 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. 
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Πεπιβαλλονηικά και λοιπά θέμαηα 

ςμμόπθυζη με ηην πεπιβαλλονηική νομοθεζία 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα. ιεο 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. 
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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 
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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  

GROSS PROFIT MARGIN 

Μηθηά Κέξδε 
-14,81% 

-97.784,59 

Κύθινο Δξγαζηώλ 660.146,55 

    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. 

Τπνθαηαζηήκαηα 

 

Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο. 

 

εκαληηθά 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 



16 

 

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.  

Χζηόζν, 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.  
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Δηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ 

1. Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (Ιζνινγηζκόο) ηεο 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.» ηεο 

31/12/2020 
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2. Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 

ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.» ηεο πεξηόδνπ 1/1 - 31/12/2020 

 

2020 2019

660.146,55 1.535.832,09

757.931,14 1.318.865,36

-97.784,59 216.966,73

139.608,12 179.591,26

41.823,53 396.557,99

270.703,73 354.309,61

35.526,75 95.257,96

10.194,91 71.169,04

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 7.086,00 29.799,26

-267.515,86 -94.379,36

20,82 2.076,20

7.084,17 26.191,92

-274.579,21 -118.495,08

- -

-274.579,21 -118.495,08

Αποτελέςματα προ τόκων και φόρων

Έξοδα διοίκθςθσ

Έξοδα διάκεςθσ

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε ΕΥΡΩ

Κφκλοσ εργαςιών (κακαρόσ)

Κόςτοσ πωλιςεων

Μικτό αποτέλεςμα

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα

Αποτελέςματα μετά από φόρουσ

Φόροι ειςοδιματοσ

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα

Αποτελέςματα προ φόρων

 

 

Πποζάπηημα (ημειώζειρ) επί ηυν οικονομικών 

καηαζηάζευν 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 

 
α) Δπσλπκία: Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Μνλνκεηνρηθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

β) Ννκηθόο ηύπνο: Αλώλπκε εηαηξεία Ο.Σ.Α. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 01/01/2020 – 31/12/2020 

δ) Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: Λνπηξά Λνπηξαθίνπ, Αξηδαία, Σ.Κ. 584 00 

ε) ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 69112/57/Β/09/16 

ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη 

ελδεδεηγκέλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

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

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 

4308/2014. 

ε) Ζ δηνίθεζε δειώλεη όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/2014. 
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ζ) Σα πνζά ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ (€), πνπ απνηειεί 

ην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο. 

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

2. Λογιζηικέρ πολιηικέρ 

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε 

εηαηξεία αθνινπζεί ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. 

1. Σα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ 

απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) 

είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά απνζβέλνληαη κε εηήζην ζπληειεζηή 

απόζβεζεο 4% πνπ αληαλαθιά ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

 

2. Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα επηκεηξνύληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ απνζβέζεηο 

θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη 

κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα απνζβέλνληαη κε ηνπο παξαθάησ 

ζπληειεζηέο απόζβεζεο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή 

ηνπο: 

α/α Πεξηγξαθή πληειεζηήο απόζβεζεο 

(1) Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 10% 

(2) Μεηαθνξηθά κέζα 12% 

(3) Δμνπιηζκόο Ζ/Τ 20% 

3. Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο. 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο: 

α) ηα άπια ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξώληαη 

ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ 

θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Ζ 

απόζβεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κε ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο 

γίλεηαη εληόο ηνπ ρξόλνπ απηνύ. Γηα ηα ζηνηρεία ρσξίο ζπκβαηηθά 

θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο, νη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ 

εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

β) Σα άπια ζηνηρεία κε απεξηόξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα, επηκεηξώληαη 

ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο κε ζπληειεζηή απόζβεζεο 10%, θαη 

κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη 

κόληκνπ ραξαθηήξα. 
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4. Καηά ηελ δηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ε δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηηκήκαηνο δηάζεζεο 

απηώλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο/δεκία ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

5. Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο θαη 

πιηθά, βηνινγηθά απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ αμίαο 

θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ όξνπ. Οη δεκία πνπ πξνθύπηεη 

από ηελ επηκέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, όηαλ απηή 

είλαη κηθξόηεξε ηνπ θόζηνπο θηήζεο, αλαγλσξίδεηαη ζηηο δεκίεο απνκείσζεο θαη 

επηβαξύλεη ην θόζηνο πσιήζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε 

ηδηαίηεξα απμεκέλσλ δεκηώλ απνκείσζεο απνζεκάησλ, ηα ζρεηηθά πνζά 

εκθαλίδνληαη ζην θνλδύιη «Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)» 

ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κε ζθνπό ηελ εύινγε παξνπζίαζε.  

6. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην θόζηνο 

θηήζεο κείνλ ηηο εθηηκώκελεο δεκίεο απνκείσζεο. 

7. Oη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, 

αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά 

πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

8. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά. 

9. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη 

αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη 

νξηζηηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν 

θαη κε ηξόπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ 

πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα 

εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα 

βαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

10. Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη 

επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα 

ην δηαθαλνληζκό ηνπο. 
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11. Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ηνλ 

δηαθαλνληζκό ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνβιέςεσλ, αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία 

πξνθύπηνπλ. 

12. Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ γηα θόξν 

εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο.  

13. Σα έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ: (α) κεηαβηβάδνληαη ζηνλ 

αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπξηόηεηά 

ηνπο, (β) ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή θαη (γ) ηα νηθνλνκηθά νθέιε 

από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα επηκεηξεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη ζθόδξα 

πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα. Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 

αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηό νινθιήξσζεο θαη εθόζνλ ζεσξείηαη ζθόδξα 

πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο. Δλαιιαθηηθά θαη όηαλ 

δελ ππάξρεη νπζηώδεο επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα έζνδα από παξνρή 

ππεξεζηώλ επηκεηξώληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζύκβαζεο. Σα έζνδα 

από ηόθνπο ινγίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

14. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ 

δνπιεπκέλνπ. 

15. Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη νη δηνξζώζεηο ιαζώλ, 

αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά κε ηε δηόξζσζε: 

α) Σσλ ινγηζηηθώλ αμηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο 

θαζαξήο ζέζεο, γηα ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη 

ιήμε ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, θαη 

β) Σσλ εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ 

ινγηζηηθώλ κεγεζώλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ. 

16. Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ 

νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη 

κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη 

αλαδξνκηθά. 

17. Ζ δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο. 

 

3. Αναλύζειρ κονδςλίυν οικονομικών καηαζηάζευν 

 

3.1. Eνζώμαηα πάγια 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ θίλεζε 

θαη ηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ. 
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Σεκείσζε: 

Σν θνλδύιη ηνπ Ηζνινγηζκνύ «Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό 

θαηαζθεπή» πνζνύ € 123.793,75 (ζεκεηώζεθε κεηαβνιή εληόο ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο), αθνξά ζε πξνθαηαβνιέο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ ε 

νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηεο επόκελεο 

ρξήζεο. 

 

3.2. Υπημαηοοικονομικέρ δεζμεύζειρ, εγγςήζειρ και ενδεσόμενερ επιβαπύνζειρ 

(ενδεσόμενερ ςποσπεώζειρ) εκηόρ ιζολογιζμού 

(1) Οη δεζκεύζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ 

ππεξεζία αθνξνύλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ 

ηνπ λόκνπ 2112/20. 

(2) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2010 (ρξνλνινγία ζπζηάζεσο) έσο 

2020. Χο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ 

πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε 

κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε 

γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. 

(3) Καηά ηεο Δηαηξείαο έρνπλ αζθεζεί αγσγέο από ηξίηνπο, δηεθδηθώληαο 

απνδεκηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 55.119,11. Ζ ηειηθή έθβαζε ησλ αγσγώλ 

απηώλ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, 

δελ έρεη ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζε ζρέζε κε ηηο αγσγέο απηέο. 
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(4) Τπνζήθεο 

Αξ. Κηεκ. 8898/Α 5722 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 25.787,70 

κεηαι. δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984) 

Αξ. Κηεκ. 8897/Α 27.685 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 1.223.307 δξρ. 

(από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984)  

Αξ. Κηεκ. 8896/Α 10.470 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 11.124.000 

δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984)  

Αξ. Κηεκ. 

10057/5649/Α 

3868 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 1.336.800 

κεηαι. δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984) 

Αξ. Κηεκ. 8895/Α 10635 η.κ.  1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 5.859.000 δξρ. 

(από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984) 

Αξ. Κηεκ. 8901/Α 1008 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 2.116,80 

κεηαι. δξρ. (από ηελ αγνξά,ελεγξάθε 05-12-1984)  

Αξ. Κηεκ. 8900/Α 2315 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 41.670 δξρ. 

(από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984) 

Αξ. Κηεκ. 8899/Α 10178 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ ΓΟΤ Έδεζζαο, πνζνύ € 

217.614,86 

 

3.3. Έζοδα ή έξοδα ιδιαιηέπος ύτοςρ ή ιδιαίηεπηρ ζςσνόηηηαρ ή 

ζημαζίαρ 
 

Αλάιπζε εζόδσλ: 
Πεπιγπαθή 

Λογαπιαζμού 

 Υπήζη 

2020 
Υπήζη 2019 

Πσιήζεηο 

ππεξεζηώλ: 

€ 660.146,55 1.535.832,09 

Έζνδα 

παξεπόκελσλ 

αζρνιηώλ: 

€ 139.608,12 179.591,26 

Έζνδα 

θεθαιαίσλ: 

€ 20,82 2.076,20 

 

Αλάιπζε εμόδσλ: 

Πεπιγπαθή 

Λογαπιαζμού 

 Υπήζη 

2020 

Υπήζη 

2019 

Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνύ: 

€ 503.899,97 896.127,66 

Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ: 

€ 93.618,82 70.220,36 

Παξνρέο ηξίησλ: € 284.783,29 432.498,92 

Φόξνη – Σέιε: € 86.136,28 149.039,47 

Γηάθνξα έμνδα: € 78.567,89 195.304,02 

Σόθνη θαη ζπλαθή 

έμνδα: 

€ 7.084,17 26.191,92 
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Απνζβέζεηο 

παγίσλ ζηνηρείσλ: € 

   

113.022,09 

   

108.997,09 

3.4. Μέζορ όπορ πποζυπικού 
 

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. 

 

3.5. Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηος ιζολογιζμού 

 
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.  
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Χζηόζν, 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.  

 

Σνλ ιόγν ζπλερίδεη λα έρεη ν Πξόεδξνο ηεο επηρείξεζεο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο:  

« πσο γλσξίδεηε ην 2020 ήηαλ κηα από ηηο πην δύζθνιεο ρξνληέο θαη άιιαμε ηελ 

δσή καο. Ο covid-19 επεξέαζε ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, ελώ ρηιηάδεο άλζξσπνη 

έραζαλ ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκό θινλίζηεθαλ. Ο covid-19 άιιαμε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο 

Λνπηξόπνιεο. Γηα πξώηε θνξά είδακε ηελ Λνπηξόπνιε θιεηζηή, ρσξίο επηζθέπηεο. 

Βηώζακε όινη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λα είλαη θιεηζηή ε Λνπηξόπνιε. Φαληαζηείηε ηη ζα 

είρε ζπκβεί αλ δελ είρακε βγάιεη ην Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο θαη έθιεηλαλ όλησο ηα 

Λνπηξά. Θπκάζηε όινη πόζν δνπιέςακε γηα λα βγεη άκεζα ην ζήκα. ινη γλσξίδεηε 

όηη ην έγγξαθν γηα ηελ ζθξάγηζε θαηαηέζεθε κηα κέξα πξηλ αλαιάβνπκε ηελ 

Γηνίθεζε. Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκό έρεη έλα όλνκα, απηό ηεο δηθήο καο δεκνηηθήο αξρήο. Σα Λνπηξά 

ιεηηνπξγνύλ κε εξεκία, βνεζνύλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Απνηππώλνληαο ηελ πεξζηλή 

Γεληθή πλέιεπζε εληέρλσο δελ αθνύζηεθαλ θάπνηα λνύκεξα, θαζώο ην ζέκα καο 

ήηαλ αλ ζα κπνπλ νη δεκνζηνγξάθνη, πόζεο πξνζιήςεηο έθαλε ν έλαο θαη πόζεο ν 

άιινο κε απνηέιεζκα λα κελ αθνπζηεί ε πξαγκαηηθή εηθόλα. Σν ζέκα πνπ πξέπεη λα 

καο ελδηαθέξεη είλαη πσο ζα πάεη κπξνζηά ε επηρείξεζε. Δίκαζηε ζήκεξα εδώ γηα λα 

αλαθέξνπκε λνύκεξα, πξνζιήςεηο θαη κεηώζεηο ζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Λνπηξόπνιεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά. Απηή ηελ ζηηγκή ε 

επηρείξεζε παηάεη πνιύ γεξά ζηα πόδηα ηεο, παξόηη πέξπζη θινλίζηεθε. Κινλίζηεθε 

γηαηί έκεηλε πέληε κήλεο θιεηζηή αιιά ηα θαζεκεξηλά ιεηηνπξγηθά έμνδα πθίζηαληαη. 

Καηαθέξακε κε ηελ θαηάιιειε επηθνηλσλία λα εληζρπζεί ε επηρείξεζε κέζσ ηεο 

επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, θαζώο γηα ην 2020 δελ ππήξρε θακία πξόβιεςε λα 

ιάβεη ηίπνηα. Μεηά ινηπόλ από δηθέο καο παξεκβάζεηο θαηάθεξε λα ρξεκαηνδνηεζεί. 

Ζ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ήηαλ θαηά έλα εθαηνκκύξην επξώ. Γλσξίδσ όηη θάπνηα 

πξάγκαηα ζα πξνζπεξαζηνύλ, αιιά πξέπεη λα θνηηάμνπκε ην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. Απηή ηελ ζηηγκή ε επηζθεςηκόηεηα είλαη πνιύ κεγάιε ην ίδην θαη ε 

αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο θαη απηό νθείιεηαη ζηελ πνιύ θαιή δηαθήκηζε πνπ θάλνπλ νη 

ίδηνη νη επηζθέπηεο, νη νπνίν κέλνπλ επραξηζηεκέλνη από ηελ ππεξεζία πνπ 

ιακβάλνπλ θαη ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ. Έλα άιιν ζέκα ην 

νπνίν γλσξίδεηε είλαη όηη ηα ξαληεβνύ έρνπλ κεησζεί ιόγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 
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πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ, ηα νπνία θνζηίδνπλ ρξόλν θαη ρξήκα θαη εξγαηνώξεο. 

Πξέπεη λα πξνζκεηξεζνύλ όια απηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζαο 

παξνπζηάδνπκε ζήκεξα. Δίλαη εύθνιν λα θάλνπκε θαθνπξναίξεηε θξηηηθή, ην 

δύζθνιν είλαη λα δηαηεξείο κηα θαιή εηθόλα θαη εκείο απηό θάλνπκε κε αηειείσηεο 

ώξεο δνπιεηάο. Κιείλνληαο ζέισ λα επραξηζηήζσ όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηα νπνία κε ηελ παξνπζία ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία, 

θαζώο θαη νη εληεηαικέλνη ζύκβνπινη νη νπνίνη δελ έρνπλ πνιηηηθή παξνπζία αιιά 

κε ηελ δνπιεηά ηνπο αγαπάλ ηελ επηρείξεζε θαη αγσληνύλ γηα απηή. Γελ ζα ζηαζώ 

ζηα θιαζηθά, ε εηθόλα ηεο επηρείξεζεο είλαη πνιύ θαιή θαη ην απνδεηθλύνπλ ηα 

ηακεηαθά ηεο δηαζέζηκα θαη νη ιίγεο ππνρξεώζεηο πνπ έρνπκε, θαζώο ε ρξεζηή 

δηνίθεζε, ε κείσζε ησλ εμόδσλ θαη ε νηθνλνκία πνπ θάλνπκε θαίλεηαη θαη κέζα 

ζηνλ πίλαθα ηνπ Ηζνινγηζκνύ. Να ζαο ελεκεξώζσ όηη ην ύςνο ησλ ηακεηαθώλ 

δηαζέζηκσλ ζηελ Λνπηξόπνιε αλ θαη ήκαζηαλ θιεηζηνί γηα έλα ζρεδόλ ρξόλν είλαη 

463.000€. Κιείλνληαο ζέισ λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο θνξείο ηνπ Λνπηξαθίνπ θαη 

ησλ ύιινγν λέσλ, αιιά θπξίσο ηνλ θ. Μπατξάκε Γηώξγν, γηαηί θαζεκεξηλά θάλεη 

κηα δνπιεηά ρσξίο λα ακείβεηαη θαη δηαθεκίδεη ηελ Λνπηξόπνιε. Ο επόκελνο 

πξνγξακκαηηζκόο καο είλαη νηθνλνκηθέο πξνβνιέο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, ώζηε 

λα έρνπκε έζνδα θαη επηζθεςηκόηεηα. » 

 

Σνλ ιόγν έρεη ν θ.Οξθαλνπδάθεο, νξθσηόο ινγηζηήο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο 

αλαιύεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: « Θέισ λα επηζεκάλσ όπσο θάζε ρξόλν όηη ν 

Ηζνινγηζκόο είλαη κηα ζηαηηθή εηθόλα ζηηο 31-12-2020 θαζώο θαη ε θαηάζηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, σζηόζν ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν είλαη όηη ζηνλ Ηζνινγηζκό ηα 

λνύκεξα πνπ βιέπεηε είλαη ππόινηπα ηελ 31-12-2020. Δλώ ζηα απνηειέζκαηα 

έρνπκε ζύλνιν εζόδσλ θαη εμόδσλ ην νπνίν θέξλεη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο, ην 

νπνίν γηα ην 2020 είλαη -275.000€ πεξίπνπ, δειαδή δεκία, ινγηζηηθή όκσο δεκία 

θαζώο απηό ην λνύκεξν πεξηιακβάλεη θαη ηηο εηήζηεο απνζβέζεηο ηνπ έηνπο, νη 

νπνίεο είλαη έλα ινγηζηηθό λνύκεξν. Ο Covid-19 έρεη θάλεη πάξα πνιύ κεγάιε δεκηά 

ζηελ επηρείξεζε. Έρνπκε πηώζε ησλ εζόδσλ πξν θόξσλ. Σν πνζνζηό κείσζεο ζηα 

δύν έηε είλαη 42%, Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη νη ππνρξεώζεηο πξνο ηξίηνπο 

παξόιε ηελ κείσζε ηδίξνπ πνπ είρακε κεηώζεθαλ θαηά 23.000€ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε ρξήζε, πνπ ζεκαίλεη όηη θαιύςακε ππνρξεώζεηο θαη είκαζηε ζε κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηηο 31-12-2020, νη νπνίεο δελ είλαη επηζθαιείο, λα 

θαιύςνπκε ηηο ππνρξεώζεηο ζηηο 31-12-2020. Αλ εηζπξάηηακε ηηο απαηηήζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηνύζακε θαη ηα δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα θαιύπηακε ηηο ππνρξεώζεηο. 

Κάλακε ινηπόλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν θαη παξαθάησ ζα αλαιύζσ ηηο θαηαζηάζεηο 

θαη ηελ γλώκε ηνπ ειεγθηή. » 
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Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκυηού Δλεγκηή Λογιζηή 

 

Ππορ ηο μοναδικό μέηοσο ηηρ Μονομεηοσικήρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 

ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.»  

 

Έκθεζη Δλέγσος επί ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν 

Γνώμη με επιθύλαξη  

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΛΟΤΣΡΑ 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.» νη 

νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2020, ηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό 

πξνζάξηεκα. 

 

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 1, 2 θαη 4 θαη ηηο πηζαλέο 

επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 3 θαη 5 πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο 

καο «Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε», νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ Α.Δ. 

Ο.Σ.Α.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα 

ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4308/2014. 

 

Βάζη για γνώμη με επιθύλαξη  

Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

1) ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη θαη 

απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε πνζνύ € 84.185,42. Καηά 

παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ 

θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα 

έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πνζνύ € 37.252,37. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο 

πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ «Δκπνξηθώλ Απαηηήζεσλ», ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 
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2) ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Λνηπέο Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη θαη 

απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε πνζνύ   € 71.087,45. Καηά 

παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ 

θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα 

έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πνζνύ € 68.191,13. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο 

πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ «Λνηπώλ Απαηηήζεσλ», ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα πξνεγνύκελεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 

 

3) Γελ θαηέζηε δπλαηόλ λα επαιεζεπζνύλ, κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή άιιεο 

ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, απαηηήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 90.668,32 θαη 

ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ απηώλ θαη ηελ 

ελδερόκελε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

4) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξόηππα, ζηελ θιεηόκελε ρξήζε δελ ζρεκαηίζηεθε πξόβιεςε γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία πνζνύ € 7.747,88. Χο εθ 

ηνύηνπ ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ «Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

εκθαλίδεηαη κεησκέλε θαηά € 7.747,88, ελώ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 

 

5) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2010 (ρξνλνινγία ζπζηάζεσο) έσο 2020. Χο 

εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

νξηζηηθά. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ 

πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη 

δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από 

ηνλ έιεγρό καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 

 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο 

απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε 

ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο 

ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από 

ηελ Δηαηξεία, θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα 

Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 
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θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο 

ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα γλώκε κε 

επηθύιαμε. 

 

Έμθαζη Θέμαηορ 

 

Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε ηνπ ειέγρνπ, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή 

ζαο ζηε ζεκείσζε 3.3.2.(3) πνπ παξαηίζεηαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. Καηά ηεο εηαηξείαο έρνπλ αζθεζεί αγσγέο από ηξίηνπο, δηεθδηθώληαο 

απνδεκηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 55.119,11. Ζ ηειηθή έθβαζε ησλ αγσγώλ απηώλ 

δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ έρεη 

ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

αγσγέο απηέο. 

 

ηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.  

Δςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ επί ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014, 

όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 

απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, 

γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ 

εηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή 

ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα πξνβεί ζ ‟απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Δςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 
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Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο 

ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε 

ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Ζ εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά 

δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη 

ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα 

εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα 

πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή 

αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Χο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό 

ζθεπηηθηζκό θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, 

ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη 

επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. Ο θίλδπλνο 

κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη 

πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα 

εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο 

δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, 

κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε.  

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο 

ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο 

αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ 

νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο 
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αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε 

ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή 

εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε 

γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Χζηόζν, 

κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε 

Δηαηξεία λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, 

θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο 

ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε 

εύινγε παξνπζίαζε. 

 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Έκθεζη επί άλλυν Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζευν 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 

  

α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη 

θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ N. 

4548/2018 θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2020. 

 

β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ηελ Δηαηξεία 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ Α.Δ. 

Ο.Σ.Α.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ 

Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα, 3 επηεκβξίνπ 2021 

Ο Οπκυηόρ Δλεγκηήρ Λογιζηήρ 
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Παναγήρ Υπςζ. Μαπινάκηρ 

Αξ. Μεηξώνπ .Ο.Δ.Λ.: 24201 

 

K.M.C. Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 

Κεθηζίαο 293 θαη Γειηγηάλλε, Αζήλα 14561 

Αξ. Μεηξώνπ Σ.Ο.Δ.Λ.: 167 

 

Α ηελ ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρεη θαη ν θ. Γεσξγίνπ Υξήζηνο θαη αθνύ 

νινθιεξώζεθε ε έθζεζε ηνπ νξθσηνύ ηνλ ιόγν έρεη ν θ. Πξνθνπίδεο 

Δπάγγεινο : «Καινύκαζηε ζήκεξα λα ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο αιιά θαη δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινύλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Λνπηξόπνιεο, ην λέν ζεζκηθό πιαίζην, ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο επόκελεο εκέξαο θαη ηηο παξεκβάζεηο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο, ηελ αύμεζε ησλ εκεξώλ παξακνλήο  θαη ηελ θαιύηεξε 

παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο επηζθέπηεο.  ηελ πεξηνρή καο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

πνιινί επαγγεικαηίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύ, 

κεηαηξέπνληαο ηα Λνπηξά Πόδαξ, ζε έλαλ δεκνθηιή πξννξηζκό, παξέρνληαο 

ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ, πνπ αιιάδνπλ ην DNA ιεηηνπξγίαο ηεο Λνπηξόπνιεο, 

κεηαηξέπνληαο ηελ ζε έλαλ λεαληθό πξννξηζκό, μεπεξλώληαο παγησκέλεο αληηιήςεηο 

ηνπ παξειζόληνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκόηεηα ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηεο, 

θπξίσο γηα ειηθησκέλνπο. εκαληηθό ξόιν ζηελ αλάδεημε ησλ Λνπηξώλ, έπαημε  ε 

θαηαζθεπή ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο, ησλ νδηθώλ αμόλσλ, πνπ έβγαιαλ ηελ 

Αικσπία από ηελ γεσγξαθηθή απνκόλσζε θαη ηελ κεηέηξεςαλ ζε έλαλ ειθπζηηθό 

πξννξηζκό, κε αηρκή ηνπ δόξαηνο ηα Λνπηξά Πόδαξ. Οη επηζθέπηεο πιένλ, κπνξνύλ 

λα έξρνληαη γξήγνξα, κε αζθάιεηα θαη λα απνιακβάλνπλ ην κπάλην ηνπο θαη ηηο 

θπζηθέο νκνξθηέο ηεο πεξηνρήο. ην ζέκα ησλ νδηθώλ αμόλσλ, πνπ ζπλδέεη ηελ 

Δπαξρία καο κε ην Δζληθό δίθηπν θαη ηελ Θεζζαινλίθε, έρνπλ γίλεη ηα πξώηα 

βήκαηα. Απνκέλνπλ ηα επόκελα θαζνξηζηηθά βήκαηα, πνπ αθνξνύλ ηελ παξάθακςε 

ησλ Γηαλληηζώλ (έλα έξγν 6,8 ρηι.) θαη ηελ παξάθακςε ηεο Υαιθεδόλαο. Γηα ην 

πξώην έξγν, απηό ηεο παξάθακςεο ησλ Γηαλληηζώλ, ην πξνζερέο δηάζηεκα είλαη 

πάξα πνιύ θξίζηκν, θαζώο αλακέλνληαη εμειίμεηο, κεηά ηηο ζρεηηθέο εμαγγειίεο ηνπ 

Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ. Δίλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Γήκνπ καο θαη ηεο Λνπηξόπνιεο. Ζ αξρηθή εμαγγειία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, 

κέζσ ηεο ζύκπξαμεο ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα (ΓΗΣ), δελ καο θαιύπηεη, θαζώο 

είλαη κηα ρξνλνβόξα θαη αλαπνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία. Σν έξγν ζα πξέπεη λα 
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θαηαζθεπαζζεί κέζσ ηνπ ΔΠΑ, πνπ έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε.  Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2021, ε Κπβέξλεζε επηρείξεζε λα παξέκβεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Λνπηξνπόιεσλ, κε ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ Αλάπηπμε 

Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ θαη Λνηπέο δηαηάμεηο θαη λα θαηάζρεη ηηο Ηακαηηθέο πεγέο 

θαζώο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ, θαηά θύξην ιόγν από ηνπο 

Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηε ζύζηαζε Αλώλπκνπ Δηαηξίαο Ηακαηηθέο 

Πεγέο Διιάδνο κε έδξα ηελ Αζήλα. Τπήξμε κηα έληνλε αληίδξαζε από όιεο ηηο 

πιεπξέο. Ζ δηνίθεζε ζπγθάιεζε ζηηο 22-2-21 έθηαθηε Γ.. Σν ζρέδην λόκνπ, ήηαλ 

έλα γεληθόινγν θείκελν. Αγλννύζε, όηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε 

γελλαίεο επελδύζεηο  γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Πέξαλ όισλ ησλ 

άιισλ, ν Γήκνο Αικσπίαο έρεη μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, θαζώο νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Λνπηξόπνιεο, έρνπλ κεηαγξαθεί ζηνλ Γήκν, πνπ πιήξσζε ην 

ηίκεκα πνπ είρε νξηζηεί θαη απνηεινύλ πεξηνπζία ηνπ.  Πξηλ από κεξηθέο εκέξεο, ε 

θπβέξλεζε επαλέθεξε ην ζέκα θαη ν Πξσζππνπξγόο ζηα πιαίζηα ηεο ΓΔΘ, αλέθεξε, 

όηη ε Κπβέξλεζε ζα πξνσζήζεη ην λνκνζρέδην ηνπ πξώελ Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ, γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηαο Δηαηξίαο Α.Δ., όπνπ ζα εληάμεη όιεο ηηο Λνπηξνπόιεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο, ρσξίο λα δώζεη θακία επηπιένλ πιεξνθνξία. Απηό είλαη θάηη 

αλεζπρεηηθό θαη ζα πξέπεη λα καο πξνεηνηκάδεη γηα δπλακηθέο αληηδξάζεηο. Γελ 

αγλννύκε, όηη βάζεη ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, νη ηακαηηθνί θπζηθνί πόξνη αλήθνπλ 

κε ηνλ  λόκν 2188/1920, θαηά θπξηόηεηα ζηνλ ΔΟΣ, αλεμαξηήησο ηεο θπξηόηεηαο 

ηνπ εδάθνπο επί ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη θαη αληινύληαη ή αμηνπνηνύληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν. Γελ πξέπεη λα μερλάεη όκσο θαη ε Πνιηηεία, όηη απηνί νη ηόπνη, 

αλαδείρζεθαλ κε θόπν θαη πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.  Άλζξσπνη 

εξγάζζεθαλ θάησ από  αληίμνεο ζπλζήθεο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαιύηεξε 

πξννπηηθή γηα ηηο επόκελεο γελεέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο, 

λα απεκπνιήζνπλ απηό ην θπξηαξρηθό ηνπο δηθαίσκα. Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ησλ 

Λνπηξώλ, απνηειεί ηελ αηκνκεραλή αλάπηπμεο ηεο επαξρίαο καο θαη ην εθαιηήξην 

αλάδεημεο όισλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Ζ δηακόξθσζε  κηαο 

νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, απαηηεί 

επαλαζρεδηαζκό ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη απαξαίηεηε είλαη ε πξνζζήθε λέσλ 

εξγαιείσλ ζηε θαξέηξα ηεο δηνίθεζεο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηεύξπλζε, ζηελ 

πινπνίεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ  θαη ζηελ εμσζηξεθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Έλα από απηά ηα εξγαιεία, είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ.  Υσξίο λα 

αιιάδεη ε γεσγξαθηθή εθπξνζώπεζε ησλ κειώλ ηεο Γηνίθεζεο, λα ζσξαθηζηεί ε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ζεζκηθή εθπξνζώπεζε όισλ ησλ παξαγσγηθώλ 

θνξέσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ ηνπξηζκό, 
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πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνύλ  δξάζεηο πνπ ζα απμήζνπλ ην ηειηθό παξαγόκελν 

ηνπξηζηηθό πξντόλ θαη ζα αμηνπνηήζνπλ πόξνπο θαη πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. 

(Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), πνπ αθνξνύλ ηνλ Ηακαηηθό 

Σνπξηζκό. Έρσ ηνλίζεη πνιιέο θνξέο, όηη ν Γήκνο καο, κε 1.2 εθαηνκκύξηα 

επηζθέςεηο ην ρξόλν, είλαη ζεκαληηθόο  ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο πνπ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο παηξίδαο καο. Απηό ην γεγνλόο ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί, ηόζν θεληξηθά όζν θαη ηνπηθά, κε ην ζρεδηαζκό έξγσλ θαη  

δξάζεσλ. Παξαθνινπζώληαο ηηο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο πνπ αλαξηά ε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ ζην δηαδίθηπν, δηαπηζηώλσ όηη θπξηαξρνύλ, νη 

αλαζέζεηο ζε πξνκεζεπηέο θαη ε ιέμε δηαγσληζκόο είλαη άγλσζηε. Ζ Δπηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ιάθπξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξνεθινγηθώλ ππνζρέζεσλ.  Γελ 

ρξεηάδεηαη θπζηθά λα πσ ηίπνηα, γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην θαζεζηώο πνπ αθνινπζείηε 

ζηελ επηινγή ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ, παξά ηα όζα αληίζεηα είρε πεη ν θ. 

Γήκαξρνο ζηα πξώηα Γεκνηηθά πκβνύιηα, όηαλ είρα ζέζεη ην ζέκα.  ην ζέκα ησλ 

δίκελσλ ζπκβάζεσλ θύξηε Γήκαξρε, ζπλερίδεηε ηελ ίδηα πνιηηηθή ηνπ πξνθαηόρνπ 

ζαο θαη λνκίδσ όηη νξζά ζαο ραξαθηεξίδεη, σο ζπγαηξηθή ηεο δηθήο ηνπ δηνίθεζεο.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί γηα άιιε κηα θνξά, όηη ηελ αληηπνιίηεπζε, θαηά παξάβαζε 

ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ηελ έρεηε απνθιείζεη από ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαη δελ έρεη 

θακία ελεκέξσζε, γηα ην ηη ζπδεηηέηαη θαη απνθαζίδεηαη, πίζσ από ηηο θιεηζηέο 

πόξηεο ησλ γξαθείσλ ηεο Δπηρείξεζεο. Γηα ην ιόγν απηό, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπκε επαξθώο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο έγθξηζε θαη 

είλαη αδύλαηνλ λα εθθξάζνπκε ζεηηθή άπνςε.  ε όηη αθνξά ηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ ηνπ 2020,  κνπ πξνμελεί αξλεηηθή εληύπσζε ην γεγνλόο, όηη ζε έλα 

θύθιν εξγαζηώλ 660.146 επξώ ηεο Δπηρείξεζεο, ηα έμνδα δηνίθεζεο αλέξρνληαη ζηα 

270.703 επξώ, δειαδή 41% ησλ εζόδσλ. Μηιάκε γηα παγθόζκηα πξσηνηππία. Θα 

κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε θαη γηα ηα golden boys ησλ Λνπηξώλ. Φπζηθό 

επαθόινπζν απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, είλαη ε επηρείξεζε γηα ην 2020, λα παξνπζηάδεη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ηάμεο ησλ 274.579 επξώ. Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα 

ηνλίζσ, όηη δηαλύνπκε κηα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηε Λνπηξόπνιε. Θα βξεζνύκε 

κπξνζηά ζε ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο. Ζ εληαία ιεηηνπξγία θαη ε θνηλή πνξεία όισλ ησλ  

παξαηάμεσλ, ζα απνηειέζεη ην θπξίαξρν ζηνηρείν γηα λα αληηκεησπίζνπκε 

απνηειεζκαηηθά, όια ηα δεηήκαηα. Δγσηζηηθέο αληηιήςεηο, όηη θαη κόλνο κνπ κπνξώ, 

νπζηαζηηθά ππνζεθεύνπλ ην κέιινλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο θαη ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν, ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη θπξίσο ηηο επελδύζεηο ησλ πνιηηώλ, πνπ 

πίζηεςαλ ζε όξακα, απηό ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. ήκεξα,  

νθείινπκε λα ζηαζνύκε ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, λα αλαπηύμνπκε ηα Λνπηξά 
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αιιά θαη λα ηα αλαδείμνπκε, σο πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο, κε ηζόξξνπε 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπάλησλ θπζηθώλ ζρεκαηηζκώλ, 

πνπ δεκηνύξγεζε ε θύζε, κε έλα κνλαδηθό ηξόπν. αο επραξηζηώ» 

 

ηελ ζπλεδξίαζε ζπκκεηέρεη θαη ν θ. Γόληζνο Υξήζηνο. 

Σνλ ιόγν έρεη ν θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο: « Καιεζπέξα ζαο, ζα ήζεια πξηλ 

ηνπνζεηεζώ λα έρνπκε κηα εηθόλα γηα ηελ επηρείξεζε από ηνλ Γηεπζύλσλ ύκβνπιν 

ηεο επηρείξεζεο, σο ηνπ πην ηζρπξνύ πξνζώπνπ ηεο επηρείξεζε θαζώο είλαη απηόο 

πνπ ζρεδηάδεη, επηιέγεη ηελ ζηξαηεγηθή, ηνπο ζπλεξγάηεο, επηκεξίδεη ηηο εξγαζίεο, 

επηιέγεη ην πξνζσπηθό θαη θάπνηνπο εληεηαικέλνπο ζπκβνύινπο θαζώο παξαθάησ 

έρνπκε σο ζέκα θαη ηελ έγθξηζε θαη πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ ηνπο. πνηε ζα ήζεια 

κηα ηνπνζέηεζε από ηνλ δηεπζύλσλ ύκβνπιν θαη ηνπο εληεηαικέλνπο θαη ζα 

επαλέιζσ κεηά.» 

Ο Πξόεδξνο θ. Βέζθνο : « θ. Παξνύηνγινπ όζνη έρνπλ δεηήζεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ» 

Σνλ ιόγν έρεη ν θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο: « Εεηήζηε λα ηνπνζεηεζνύλ θαη αλ 

αξλεζνύλ ζα ηνπνζεηεζώ κεηά» 

Ο Πξόεδξνο θ. Βέζθνο : « θ. Παξνύηνγινπ όινη απηνί αθνύλ, ζπκκεηέρνπλ θαη αλ 

ζέινπλ ζα πάξνπλ ηνλ ιόγν, παξαθαιώ λα ζπλερίζνπκε κε ηελ θ. Ακπάξε Γεσξγία» 

Σνλ ιόγν έρεη ε θ. Ακπάξε Γεσξγία: « Καιεζπέξα ζαο, ζπκθσλώ θαη εγώ κε ηνλ θ. 

Παξνύηνγινπ θαη επεηδή λσξίηεξα επηζήκαλε ν θύξηνο Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο 

επηρείξεζεο, όηη ε πξαγκαηηθή εηθόλα δελ ήηαλ απηή πνπ είδακε πέξπζη, ζέισ λα 

πηζηεύσ όηη όινη ζέινπκε ην θαιό ηεο επηρείξεζεο θαη νπνηαδήπνηε θξηηηθή από ηελ 

αληηπνιίηεπζε δελ είλαη θαθνπξναίξεηε, πξέπεη λα ζεσξείηαη θαινδερνύκελε θαη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε. ζν αθνξά ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ 2020, ζα 

ήζεια λα αλαθέξσ κηα ζεκαληηθή παξάιεηςε, γεγνλόο πνπ επηζήκαλε θαη ν θύξηνο 

Πξνθνπίδεο, ε ζσζηή απνηίκεζε ησλ επθαηξηώλ θαη απεηιώλ. ηα ζεκαληηθά 

γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 

παξνύζαο έθζεζεο, παξαιείςαηε έλα από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θηλδύλνπο, ην 

επηθείκελν ζρέδην λόκνπ πνπ πιαλάηαη ζηελ αηκόζθαηξα θαη αθνξά ηηο 

Λνπηξνπόιεηο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπο Παλειιαδηθά. Βέβαηα έρεη επηζεκαλζεί 

ζηελ έθζεζε όηη ε εηαηξία δελ δηεμάγεη έξεπλα θαη δελ δηαζέηεη ηκήκα αλάπηπμεο. Ζ 

επηθείκελε ηδησηηθνπνίεζε θέξλεη ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηελ Λνπηξόπνιεο 
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θάησ από ηελ ζθέςε ηεο εηαηξίαο Ηακαηηθέο Πεγέο ΑΔ, αθπξώλνληαο ηνλ 

αλαπηπμηαθό ξόιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπό ηελ παξαρώξεζε ησλ 

πεγώλ ζην ηδησηηθό θεθάιαην, γεγνλόο πνπ ζα απνηειέζεη ηελ ηαθόπιαθα ηεο 

πεξηνρήο καο. Από όηη είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε θαζώο ην έρεη επηζεκάλεη θαη 

ν θύξηνο Γήκαξρνο έρεηε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο βνπιεπηέο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηα 

πςειά θιηκάθηα ηεο πνιηηείαο, ζα ήζεια λα καο πιεξνθνξήζεηε αλ έρεηε θάπνηα 

ελεκέξσζε από ηνπο θύθινπο ζηνπο νπνίνπο θηλείζηε γηα ην κέιινλ ηεο 

Λνπηξόπνιεο Αικσπίαο θαη ηη ελέξγεηεο πξνηίζεζηε λα θάλεηε ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζρέδην έξζεη ζην πξνζθήλην. Γελ μερλάκε θαη ην ςήθηζκα πνπ θάλακε ην 

Φεβξνπάξην θαηά ηνπ ζρεδίνπ Νόκνπ θαη ζα ήζεια λα καο πείηε αλ έρεηε πξνβιέςεη 

λα ρηίζεηε δίθηπν ππνζηεξηθηώλ θαη πξναζπηζηώλ ησλ ζπκθεξόλησλ ζε όιε ηελ 

Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο Γεκάξρνπο ηνπ λνκνύ ίζσο, πνπ ζαο ζπκίδσ όηη κε 

ςήθηζκα καο είραλ εθθξάζεη ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη αιιειεγγύε ηνπο θαη ηελ 

αληίζεζή ηνπο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε. Γεύηεξνλ ζα ήζεια λα καο γλσζηνπνηήζεηε αλ 

έρεηε έξζεη ζε επαθή κε άιινπο Γεκάξρνπο παλειιαδηθά πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην 

πξόβιεκα, κε ηελ ΚΔΓΔ, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηνπο ζπιιόγνπο πνπ αλαθέξαηε 

λσξίηεξα. Υσξίο λα ζέισ λα γίλσ κάληεο θαθώλ εηδήζεσλ ε ηδηόηππε κνξθή 

ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Λνπηξόπνιεο, όπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζην ζρέδην λόκνπ κε 

ηνλ όγθν ησλ θεξδώλ λα κεηαθέξνληαη ζε έλα θεληξηθό θνπκπαξά θαη ζπγθεθξηκέλν 

ηδηώηε-επελδπηή κάιινλ θαθό καληάην ζα είλαη γηα ην ζύλνιν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηεο αλάπηπμεο. Πξέπεη λα είκαζηε ελσκέλνη όινη θαη όρη καο λα αθνπζηεί 

δπλαηά. Δπραξηζηώ πνιύ.» 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Μπίλν Γεκήηξην:« Καιεζπεξίδσ 

ην ζώκα ησλ κεηόρσλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ησλ Λνπηξώλ θαη μεθηλώ θαη πάιη 

κε ηελ παξαηήξεζε όηη ε Γεκνηηθή αξρή ζπλερίζεη λα αγλνεί ην ζύλνιν ησλ 

κεηόρσλ θαη λα ζπλεδξηάδεη δηαδηθηπαθά ελώ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα θαη ησλ ηξηώλ 

παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε λα γίλεη δσληαλά. Έρνληαο 

ηελ επζύλε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ππεπζπλόηεηαο λα έρνπκε έλα αίζην ηέινο 

ζήκεξα απνθαζίζακε θαη πάιη λα ζπκκεηέρνπκε δηαδηθηπαθά γηα λα αθνπζηνύλ όια 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ απηή ηελ πνιύ κεγάιε επηρείξεζε. Παξαθνινπζήζακε έλαλ 

Γήκαξρν, ν νπνίνο αλαξσηήζεθε αλ πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ έθζεζε ζην ζώκα. Απηό 

είλαη έλα δεδνκέλν ην νπνίν δελ ηίζεηαη ππό δηαπξαγκάηεπζε, αιιά είλαη θαζήθνλ 

ηνπ Πξνέδξνπ λα πξνβεί γηα λα αθνύζεη ην ζώκα, νη δεκνζηνγξάθνη θαη ν θόζκνο 

πνπ παξαθνινπζεί. Παξαθνινπζήζακε έλα πξόεδξν, ν νπνίνο ζε ζηπι θαθελείνπ 

είπε ζα ζαο θάλσ ηελ ράξε λα δηαβάζσ απηή ηελ έθζεζε, ηελ νπνία δελ μέξσ αλ είρε 

δεη ή ηνπ εηνίκαζαλ θαη θπζηθά ην ζύλνιν ηεο νπνίαο δελ είλαη παξά αληηγξαθή 
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πξνεγνύκελσλ. κσο νθείιαηε σο πξόεδξνο απηήο ηεο επξσπατθήο επηρείξεζεο, 

θάηη ην νπνίν δελ αλαθέξαηε νπδεκία θνξά, όπσο δελ θάλαηε θακία αλαθνξά θαη 

ζηνλ ΓΗΠΔ θαη θξαηείηε θξπθή αηδέληα, θαζώο δελ ελεκεξώλεηε όηη απηή ηελ ώξα 

είλαη ζε εμέιημε ν λόκνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΗΠΔ ΑΔ. Παξαθνινπζήζακε κηα έθζεζε 

ηδεώλ κε εηαηξηθό απνηύπσκα ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ν νπνίνο έρεη κεησζεί θαηά 57%, 

ε αλαθνξά ζην πξόβιεκα ηνπ covid-19 είλαη θάηη ην νπνίν ην αλαγλσξίδνπκε θαη ην 

θαηαλννύκε, θαζώο ε Λνπηξόπνιε γηα αξθεηό δηάζηεκα ην 2020 παξέκεηλε θιεηζηή, 

όκσο δηαβάδνληαο παξαθάησ ηα λνύκεξα βιέπσ όηη ηα έμνδα δηνίθεζεο, δειαδή 

έμνδα εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ινηπό πξνζσπηθό δελ κεηώζεθαλ αξθεηά θαη 

αλαινγηθά. Ζ θάζε επηρείξεζε ζε ηέηνηεο θξίζηκεο ζηηγκέο εμνξζνινγίδεη ηηο δαπάλεο 

γηα λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηα νηθνλνκηθά. Αληηζέησο 

παξαθνινπζήζακε ζπλερή πξόζιεςε δηκήλσλ θαη πξνζσπηθνύ θαη ππήξραλ 

ζπαηάιεο κεγάιεο. Μπνξεί λα κελ είλαη πνιιά ηα ρξήκαηα αιιά δελ κπνξεί ζε κηα 

επηρείξεζε θιεηζηή γηα ηόζν δηάζηεκα λα δαπαλώληαη πεξίπνπ ελλέα ρηιηάδεο επξώ 

γηα γιπθά. Πνηνη ηξώγαλ ηόζα γιπθά; Μήπσο πξέπεη ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην λα 

πξνβεί ζε αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο γηα ηηο ηηκέο ηνπ δαράξνπ; Θα ήζεια κηα αλαθνξά 

ζε απηό ην θνκκάηη γηαηί εκείο πάλσ από ρίιηα επξώ δελ δαπαλήζακε πνηέ όηαλ 

είρακε θηινμελνύκελνπο. Δπίζεο ζηελ εμέηαζε ησλ δαπαλώλ δελ είλαη πνπζελά 

αλαπηπμηαθά έξγα θαη παξεκβάζεηο, αιιά αλαζέζεηο ζε ππνςήθηνπο ηνπηθνύο 

ζπκβνύινπο. αο δήηεζα θάπνηα ρξεκαηηθά εληάικαηα θαη πξνο ηηκή ηεο 

γξακκαηείαο άκεζα αληαπνθξίζεθε θαη κάιηζηα κε πιεξνθόξεζε αλ ζα ήζεια 

ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηηθά εληάικαηα. Δγώ ήζεια λα δσ ηελ ινγηθή κε ηελ νπνία 

δνπιεύεηε επάλσ θαη όηαλ βιέπσ αλαζέζεηο ζε ππνςεθίνπο ηνπηθώλ ζπκβνύισλ κε 

παλνκνηόηππν ηίηιν γύξσ ζηα δέθα ρηιηάδεο επξώ, ηόζεο ζηδεξνθαηαζθεπέο πνπ 

πήγαλ κπνξείηε λα καο πείηε; Γελ είλαη ηόζν ηα πνζά πνπ καο απαζρνινύλ αιιά ε 

ινγηθή κε ηελ νπνία αλαθέξεζηε. Μηιήζαηε όηη δελ εμππεξεηείηε πνιηηηθέο 

ζθνπηκόηεηεο αιιά ην δηνηθεηηθό ζαο ζπκβνύιην έρεη δνκεζεί ζε απηή ηελ ινγηθή. 

πγγελείο ππνςεθίσλ, ππνςήθηνη θαη δελ ζπκκαδεύεηαη. Γελ αλαθεξζήθαηε ζε 

θακία αλαπηπμηαθή ηξνρηά. Καιέζαηε ζήκεξα κέιε ησλ μελνδόρσλ θαη ζπιιόγσλ; 

Καη κελ πείηε αλ ζα ην έθαλα εγώ, αλ εγώ έθαλα ιάζε ζα ηα θάλεηε θαη εζείο; 

Πξνρσξάεη ε επηρείξεζε θαη έρεη κέιινλ, δελ κπνξείηε λα ζθέθηεζηε κε παιαηέο 

ινγηθέο. Κιήζεθαλ απηνί νη άλζξσπνη ζήκεξα; Έρεηε πάεη πίζσ ηελ επηρείξεζε πάξα 

πνιιά ρξόληα. Μαο παξνπζηάδεηε έλαλ Ηζνινγηζκό κεησηηθό γηαηί δελ 

δηαρεηξηζηήθαηε θαιά ηηο δαπάλεο ζαο. Γελ κπνξείηε λα επηθαιείζηε ηνλ covid-19 σο 

ινγηθή. Μηιήζαηε γηα ηελ επηζηξεπηέα θαη αλ πήξαηε ρξήκαηα αθόκα ρεηξόηεξν γηαηί 

βνεζεζήθαηε. Γηαηί παξά ηελ βνήζεηα πνπ πήξαηε έρεηε πάιη κεησηηθό απνηέιεζκα. 
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Αλαθεξζήθαηε πάιη ζην ζήκα ησλ Λνπηξώλ, θαη ζαο ξσηώ ζπλερίδεηε λα έρεηε 

όκεξν ηελ επηρείξεζε κε ηελ ππεύζπλε δήισζε πνπ ππνγξάςαηε; Έρεηε εμαζθαιίζεη 

όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη; Σόζνη άλζξσπνη δνπιέςαλε γηα απηό. Δγώ 

εμίζηακαη πσο ν ζπλεξγάηεο ζαο θ. Ληνύγαο δελ ζαο ελεκέξσζε γηα ην έξγν ηνπ 

παηέξα ηνπ. Απαμηώλεηε θαη ηνλ εαπηό ζαο θαη ηελ επηρείξεζε θαη όινπο όζνπο 

δνύιεςαλ. Ο θ. Σζαξθληάο ζαο είρε δώζεη ηελ απάληεζε. Σα παξάπνλα ζρεηηθά κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηα αθνύηε; Δίδα γεύκαηα ζε δηθνύο ζαο πξνζθνιινύκελνπο 

από άιιεο δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Μπνξεί λα είλαη λόκηκν αιιά δελ είλαη εζηθό θ. 

Πξόεδξε. Γελ ζηέξεςαλ νη επαγγεικαηίεο ώζηε λα δίλνπκε ζε δηθνύο καο κόλν 

ππνςεθίνπο δνπιεηά θαη ρξήκα. Γηάβαζα γηα ην ζπειαηνβάξαζξν, όπνπ ιέηε 

αλακέλνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαηεπζύλζεηο. Απηό ην πξόγξακκα 

εμαζθαιίζηεθε από ηνλ θ. Παζόε από ην Interreg. ηαλ αλαιάβακε ηελ δηνίθεζε 

πξνρσξήζακε ζε δεκνπξαζία κειέηεο ε νπνία παξαδόζεθε, δειαδή κεηά από ηόζα 

ρξόληα αθόκα αλακέλεηε θαηεπζύλζεηο; Έπξεπε λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία 

ηνπ πειαίνπ. πσο θαηαιαβαίλεηε ε ινγηθή είλαη θαζαξά πειαηεηαθή. Με ελνριεί 

λα έρσ δνπιέςεη ηόζα ρξόληα γηα απηή ηελ επηρείξεζε θαη λα κελ αθνύγεηαη ν 

επξσπατθόο ραξαθηήξαο πνπ ηεο πξνζδώζακε. Δίλαη δπλαηόλ λα κηζζώζαηε 

θσηνηππηθό νγδόληα επξώ, από ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν, ν νπνίνο έρεη πάξεη από ηνλ 

Γήκν πελήληα ρηιηάδεο επξώ θαη γηα νγδόληα επξώ δελ κπνξνύζε λα θαιύςεη ηελ 

επηρείξεζε. Λέηε γηα θάπνην ηακεηαθό ππόινηπν, ηα ηξηαθόζηα-ηεηξαθόζηα ρηιηάξηθα 

πνπ ζαο άθεζα πνπ είλαη. πλερίδεηε κε ην ίδην καμηιάξη. Θέισ λα δώζσ εύζεκα 

ζηνλ θ. Βέζθν γηαηί όζν ρξόλν ήηαλ καδί κνπ ζηελ Λνπηξόπνιε δνπιέςακε θαη 

θηηάμακε πξάγκαηα. Γελ απνξξίπησ ηνπ ζπλεξγάηεο πνπ δνύιεςαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Μεηώλεηε ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. πκθσλώ κε ηνλ θ. Παξνύηνγινπ, αλ 

δελ αθνύζνπκε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζαο ζπκβνύιεςαλ ηη ζα 

ςεθίζνπκε ζήκεξα. Γελ δηαθσλώ κε ηελ δπλαηόηεηά ζαο λα πάξεηε απηά ηα άηνκα. 

Δγώ είκαη εηζεγεηήο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. κσο πάξηε ηνπο θαιύηεξνπο, όρη 

εληεηαικέλνπο πνπ λα νδεγνύλ ζε κεησηηθό Ηζνινγηζκό. Πξέπεη λα αθνύζνπκε 

απηνύο ηνπο αλζξώπνπο. Ξέξνπκε λα αμηνινγνύκε ζεηηθά όηη θαιό γίλεηε, αιιά θύξηε 

πξόεδξε δελ βνεζήζαηε ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεζηε ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ζεσξώ 

όηη επεηδή έρεηε θαιό γξαθείν θαη γξακκαηεία πξνρσξνύλ πξάγκαηα. Ζ Λνπηξόπνιε 

θάπνηε είρε βγάιεη γξακκαηόζεκν πνπ θπθινθνξνύζε ζε όιε ηελ Διιάδα, πιένλ δελ 

γίλνληαη πξάγκαηα. Κάπνηε είραηε πεη όηη πάηε γηα ιίγν σο πξόεδξνο. Γελ κπνξείηε 

λα ηα θάλεηε όια. Δίζηε ήδε δύν ρξόληα επάλσ. Απηά είρα λα πσ θαη ζα επαλέιζσ 

αξγόηεξα» 
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Έπεηηα ηνλ αθνινπζεί ν θ. Αζβεζηόπνπινο Γεκήηξηνο: « Καιεζπέξα ζαο, ζα είκαη 

ζύληνκνο θαη ζα πεξηκέλσ λα δσ αλ ζα παξνπζηάζνπλ θάπνηα ζέκαηα ν δηεπζύλσλ 

ζύκβνπινο θαη νη εληεηαικέλνη. Αλ αθνπζηνύλ από ηελ πιεπξά ηνπο πξνθαλώο ζα 

επηζπκώ λα ιάβσ ηνλ ιόγν θαη αξγόηεξα. Να ππελζπκίζσ αλαθνξηθά κε ηελ πεξζηλή 

Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία είρε θαζπζηέξεζε ιόγσ ηεο δηαθσλίαο ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ, ήηαλ κηα από ηηο θαιύηεξεο Γεληθέο πλειεύζεηο, νπόηε κελ πάηε 

λα παξνπζηάζεηε όηη πέξπζη αζρνιεζήθακε κε κηθξά πξάγκαηα. Θα αλαθεξζώ ζηνπο 

θνξείο, νη νπνίνη επί πνιιά ρξόληα δεηνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πλέιεπζε αιιά 

δελ εηζαθνύγνληαλ πνηέ. Με ραξνπνηεί ην γεγνλόο όηη ην βάδνπκε σο ζέκα λα 

παξνπζηάδνληαη θνξείο θαη λα κπεη σο ζέκα λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξνπζηάδνληαη 

νη θνξείο ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη κπνξνύκε λα ην απνθαζίζνπκε θαη ηώξα αλ 

ζέιεηε ζεζκηθά λα ζπκκεηέρνπλ θνξείο επαγγεικαηηθνί, θνηλσληθνί, 

πεξηβαιινληηθνί, λενιαίαο. Γελ ην πεηύρακε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ηα επόκελα. Θα πξέπεη λα αθνύκε απηνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα 

Λνπηξά. ε όηη αθνξά ηηο παξνπζηάζεηο ζεσξώ όηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο θαη νη ζεζκηθνί άλζξσπνη ησλ Λνπηξώλ γηαηί σο 

Γήκαξρνο θαη πξόεδξνο ησλ Λνπηξώλ ηόζν κεγάιεο δξαζηεξηόηεηεο δελ κπνξεί λα 

θάλεη θαλείο ηαπηόρξνλα. Θα ζέιακε ηελ παξνπζία θαη ην έξγν όισλ όζσλ δηνηθνύλ, 

ην δηνηθεηηθό δελ είλαη κόλν έλα – δύν άηνκα πνπ νξίζαηε. ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά 

ζαο γηα ην θιείζηκν ησλ Λνπηξώλ γηα 5 κήλεο, αλαθέξζεθε ζε κηα ηεθκεξησκέλε 

αηηηνινγία ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηα νπνία εγώ δελ ζέισ λα αλαθεξζώ 

ηδηαίηεξα, άιισζηε δηαβάδνληαο θάπνηνο ηελ έθζεζε αληηιακβάλεηαη όηη θάηη δελ 

πήγε θαιά, ππάξρνπλ όκσο κε ιηγόηεξα έζνδα κεγαιύηεξε θεξδνθνξία, θαζώο θαη 

επηρεηξήζεηο κε πνιύ κηθξόηεξα έζνδα έρνπλ κεγαιύηεξα θέξδε. Απ ηελ ζηηγκή πνπ 

ήκαζηαλ θιεηζηά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα είλαη πάξα πνιύ κηθξά, πεξά ηεο 

κηζζνδνζίαο, ινγαξηαζκνί, θύιαμε, δελ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ από 2000-3000 

επξώ/κήλα. Θα ήζεια λα κνπ πείηε πόζα είλαη απηά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Μόλν από 

ηελ δηαθνξά ησλ δηκήλσλ πνπ πήξαηε πνζνζηηαία, γηαηί ε ιαλζαζκέλε πξνεγνύκελε 

δηνίθεζε πνπ είρε έλα πνζνζηό κηζζνδνζίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 50%, ην πήγαηε ζην 

58%, επίζεο λα αλαθεξζώ γηα ην πξνζσπηθό, όηη ππάξρεη κηα αιόγηζηε δαπάλε. 

Δίλαη έλαο κεραληζκόο εθινγώλ. Οη πξνεγνύκελνη Γήκαξρνη δνθίκαζαλ απηή ηελ 

ηερληθή αιιά δπζηπρώο απέηπραλ. Τπάξρεη απώιεηα εζόδσλ, ζεσξώ όηη είλαη ιίγα ηα 

έζνδα πνπ παξνπζηάδνληαη. Ο κεγάινο αξηζκόο πξνζσπηθνύ κνπ δεκηνπξγεί κηα 

απνξία είηε δνπιεύεη ζηνπο ηδηώηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα Λνπηξά είηε 

πιεξώλνληαη ρσξίο λα δνπιεύνπλ. Δίλαη πνιύ κεγάιν ην πνζό ηεο κηζζνδνζίαο. 
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Δπίζεο ζα ήζεια ζε θάζε Γεληθή πλέιεπζε λα βάδνπκε έλα αλαπηπμηαθό ιηζαξάθη. 

Σν νπνίν δελ ππάξρεη. Αλαπηύζζεηαη ε γύξσ πεξηνρή κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ην 

θαιύηεξν ζεκείν κέλεη ζηάζηκν. Γη απηό ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θεθάιαην 

αλάπηπμεο. Δπραξηζηώ.» 

Ο θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο : « Δίρακε έλα αίηεκα ην νπνίν ην ππνζηήξημαλ 

αξθεηνί Γεκνηηθνί ζύκβνπινη, πείηε καο αλ δελ ππάξρεη δηάζεζε λα κηιήζνπλ λα 

πξνρσξήζνπκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο καο, πείηε ην καο λα κελ πεξηκέλνπκε.» 

Ο Πξόεδξνο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο:« αο έδσζα κηα απάληεζε, εγώ βιέπσ όηη 

ππάξρεη ε ζύλδεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ θαζώο ηνπο βιέπσ ζηελ νζόλε, 

αιιά δελ έρεη θαηαηεζεί θαλέλα αίηεκα πξνο εκέλα γηα λα πάξνπλ ηνλ ιόγν. Αλ 

ζέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε παξαθαιώ.» 

Ο θ. Αζβεζηόπνπινο Γεκήηξηνο:« Ο θ. Παξνύηνγινπ ζσζηά πήξε ηνλ ιόγν θαζώο 

ζεσξώ όηη είλαη ζεκαληηθό απηό πνπ θαηαζέηεη, γηα λα πάξσ εγώ ην ιόγν κπνξεί λα 

ζέισ λα ζπκπιεξώζσ ή θαηαζέζσ κηα ζθέςε ή λα ην θξίλσ. ηε ρξήζε 2020 ν θ. 

Παξνύηνγινπ είρε αο πνύκε ραξηηνινγώληαο κηα επζύλε θαη θξηηηθή απέλαληη ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Λνπηξώλ θαη κε αγσλία πεξηκέλσ όρη γηα ην αλ ζα απαληήζεη ν 

Γηεπζπληήο ή νη εληεηαικέλνη αιιά ηη ζα πεη ν θ. Παξνύηνγινπ, θαζώο ζπκκεηείρε ζε 

απηή ηελ δηνίθεζε θαη έρεη πην ζαθή εηθόλα» 

Ο πξόεδξνο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο : « Ο θ. Παξνύηνγινπ δήηεζε λα ηνπνζεηεζεί 

εθόζνλ δελ ηνπνζεηνύληαη νη άιινη.» 

Ο θ. Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο: «Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Παξνύηνγινπ λα 

ηνπνζεηεζνύλ θαη ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο θαη νη εληεηαικέλνη, θαζώο ζα πξέπεη λα 

αθνύζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο απηώλ πνπ αζθνύζαλ δηνίθεζε. Αλ δελ ηνπνζεηεζνύλ 

ηνπιάρηζηνλ αο ζπζηεζνύλ λα ηνπο γλσξίζνπκε. » 

Ο πξόεδξνο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο: «Καηαξράο, εδώ ζηελ Αικσπία γλσξηδόκαζηε 

όινη θαη ππήξρε κηα δηαδηθαζία όπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία από ηνπο 

αξκόδηνπο θαη απηό γίλεηαη. Σν λα ηνπνζεηεζνύλ απηά ηα άηνκα επί ησλ ζεκάησλ 

απηό είλαη δηθή ηνπο επζύλε.» 

Ο πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιαν: « Καηαξράο δελ 

δεηήζεθε λα ηνπνζεηεζνύλ απηνί νη άλζξσπνη επί ησλ νηθνλνκηθώλ, δεηήζεθε λα 

ηνπνζεηεζνύλ επί ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο, ν θάζε εληεηαικέλνο ζύκβνπινο πήξε κηα 

εληνιή λα θάλεη κηα δνπιεηά κέζα ζηελ ρξήζε θαη γηα απηό πιεξώλεηαη. Πνηα 
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δνπιεία είλαη απηή; Καη πόζα ρξήκαηα πξέπεη λα πάξεη; Μαο δεηάηε λα εγθξίλνπκε 

ακνηβέο ηνπο ην 2020 θαη λα πξνεγθξίλνπκε ην 2021, ρσξίο λα καο ιέηε ηε δνπιεηά 

θάλνπλε; Από ηελ άιιε ε εηθόλα κηαο επηρείξεζεο, όπνπ ν Γηεπζπληήο δελ βγαίλεη λα 

ηνπνζεηεζεί γηα ηνπο ζηόρνπο, δελ κηιάκε γηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά ηνπο 

καθξνπξόζεζκνπο θαη βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο θαζώο είλαη απηόο πνπ απνθαζίδεη 

θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην, απηή ε εηθόλα κόλν ζιίςε δεκηνπξγεί. Πώο 

ζα εγθξίλνπκε λα πιεξσζνύλ απηνί πνπ δελ έρνπλ ην ζζέλνο λα βγνπλ λα κηιήζνπλ; 

Καηαιήγσ ζην όηη δελ θηαίλε απηνί αιιά όζνη δελ κπνξνύλ λα επηβάιινπλ νύηε ηα 

ζηνηρεηώδε. Ο Γήκαξρνο βξίζθεηαη κεηαμύ θζνξάο θαη αθζαξζίαο θαη ππνθύπηεη ζε 

πνιηηηθέο πηέζεηο. Γελ ηνπο δεηήζεθε θαλ λα πάξνπλ ηνλ ιόγν. Από ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ Γεκάξρνπ δελ βγήθε θαλέλα ζπκπέξαζκα, παξά κόλν όηη θάπνηνη ζα πνλέζνπλε 

θαη όηη απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλε ζην ζπκβνύιην είλαη ακεηβόκελνη πνπ αγσληνύλ θαη 

πνλάλε γηα ηελ επηρείξεζε. Με απηή ηελ ινγηθή ε κηζή Αικσπία αγσληά θαη πνλά. 

Γελ θηαίλε νη ίδηνη. Πξνρσξάσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ, αλαθεξόκελνο πξώηα ζηνλ 

ηξόπν ηνλ ζπλεδξηάζεσλ. Γηα πνην ιόγν δελ εηζαθνύζηεθε ην αίηεκα γηα λα γίλεη δηα 

δώζεο ; όπσο επίζεο γηα ην πόηε ζα μεθηλήζνπλ λα γίλνληαη νη ζπλεδξηάζεηο δηα 

δώζεο. Τπάξρεη πιένλ εγθύθιηνο πνπ θαιύπηεη απηό ην θνκκάηη. Έρσ ηελ αίζζεζε 

όηη ε Γηνίθεζε δελ πήξε θαλέλα κάζεκα από ηελ ηζηνξία κε ηελ ΗΠΔ. Αλαθεξζήθακε 

θαη πξηλ ζε απηό δελ ζα επεθηαζώ. Σαιαληεπηήθακε γηα ην αλ πξόθεηηαη γηα 

ππνρξεσηηθόηεηα ή κε ηεο εηζξνήο όισλ ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ, γηα πθαξπαγή 

κηινύζαλ θάπνηνη. Ναη κελ δηαθσλώ κε απηή ηελ ινγηθή, βιέπσ όκσο όηη ν ηξόπνο 

κε ηνλ νπνίν απαξηίδεηαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην απηήο ηεο εηαηξίαο είλαη απηόο ηνλ 

νπνίν ζα έπξεπε λα είρακε θαη εκείο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε κε ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ έρεη. πλερίδνπκε ζην κνληέιν δηνίθεζεο όισλ ησλ πξνθαηόρσλ 

θαη ην εξώηεκα κνπ είλαη ην εμήο, από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζεηεία ηνπ θ. Μπίλνπ 

θξίζεθε αλεπαξθήο ζηηο εθινγέο ηνπ 2019, θαζώο ν θόζκνο δελ ηνπ έδσζε δεύηεξε 

επθαηξία. Σν δεύηεξν δεηνύκελν είλαη όηη εζείο απνζπαζηήθαηε από ηελ νκάδα 

εθείλε κε πξόθαζε ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη ηα δίκελα, βιέπνπκε όκσο όηη θαη εζείο 

νδεύεηαη κε ηελ πεπαηεκέλε θαη ξσηάσ, δίλεηαη ςήθν εκπηζηνζύλεο ζηνπο 

πξνθαηόρνπο ζαο; Γηαηί πξνζπαζείηε λα καο πείζεηε όηη ιεηηνπξγείηε δηαθνξεηηθά 

από ηνπο άιινπο, ελώ ιεηηνπξγείηε ρεηξόηεξα από ηνπο άιινπο. Αληηγξάθεηε όηη 

έθαλαλ νη πξνεγνύκελνη, δελ ηνικάηε λα θάλεηε ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη. 

Αλαθέξεζηε ζε επηζθεςηκόηεηα θαη ζαο ξσηάσ πσο κεηξάηε ηελ επηζθεςηκόηεηα; 

Γηαηί αλ ν ηδίξνο είλαη 1.000.000 θαη ε επηζθεςηκόηεηα 1.000.000 πάεη λα πεη όηη δελ 

κπνξείηε λα πάξεηε πεξηζζόηεξν από έλα επξώ από ηνλ θάζε επηζθέπηε. Απηό ην 

ζεσξείηε επηηπρία; Γηα λα κελ αδηθήζσ όκσο ηελ ρξνληά ηνπ 2020, όλησο ήηαλ 
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κεγάιε ε πιεγή κε ηεξάζηηα κείσζε ησλ εζόδσλ, θάηη γηα ην νπνίν δελ θάλαηε 

ηίπνηα γηα λα ηα απμήζεηε. Θέισ λα δσ ηελ επόκελε ρξνληά αλ δελ ππάξρεη ε ηζηνξία 

κε ηνλ covid-19, πσο ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα. Γελ πάηε λα κηιήζεηε κε ηνπο 

θνξείο θαη ηη παξάπνλα ηνπο θάλνπλ νη πειάηεο γηα ηελ πνηόηεηα παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ. Ση πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια ηεξήζεθαλ; Πνηεο είλαη νη παξνρέο; Σν κόλν 

πνπ ζαο απαζρνιεί είλαη ην ξνπζθεηνινγηθό δίκελν. Υξεκαηνδνηείηε ηνλ 

πξνεθινγηθό ζαο αγώλα κε ρξήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ ζαλ ππεξθέξδε λα έξζνπλ 

ζηνλ Γήκν θαη λα γίλνπλ έξγα. Έρνληαο πιήξε ζπλείδεζε ζαο ιέσ όηη είζηε 

αθαηάιιεινη γηα απηή ηελ ζέζε θαη από αύξην ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ κειώλ θαη ησλ δύν δηθώλ κνπ πνπ παξαηηήζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην 

θαη δελ ην θέξαηε ζαλ ζέκα. Βάιηε θαηαξηηζκέλνπο αλζξώπνπο πνπ ζα βάινπλ 

ζηόρνπο βξαρππξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο θαη ζα δηεθδηθήζνπλ θέξδε, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε θάπνην πξόγξακκα. Καηά ηελ δηθή ζαο γλώκε είζηε 

ππεξήθαλνη γηα απηό πνπ έρεηε πεηύρεη. Γελ καο είπαηε όκσο πνην είλαη ην κέγηζην 

πνπ κπνξεί λα πεηύρεη. Μηα ηειεπηαία εξώηεζε κνπ είλαη επεηδή αλαθέξεηε ζηελ 

έθζεζε όηη ν Τδξνειεθηξηθόο ιεηηνπξγεί από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2020, ζα ήζεια λα 

κάζσ πνην είλαη απηό ην έζνδν από ηνλ Τδξνειεθηξηθό. Δπραξηζηώ.» 

Σνλ ιόγν έρεη ν θ. Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο: « Οη αμηόηηκνη ζπλάδειθνί ηεο 

παξάηαμήο καο ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην έθαλαλ ζεκαληηθέο, ζηνρεπόκελεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ. Αλαθέξνκαη ζηνλ θ. Πξνθνπίδε, ηελ θ. Ακπάξε θαη ηνλ θ. 

Αζβεζηόπνπιν. Έηζη εγώ από ηελ κεξηά κνπ ζα θάλσ κηα ζπλνιηθή γεληθή 

ηνπνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα, όπσο αλαιύζεθαλ θαη δηαθάλεθαλ από ηνπο 

πξνεγνύκελνπο νκηιεηέο, πνπ αλέδεημαλ ηειηθά κηα δνθεξή εηθόλα γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο επηρείξεζεο, θ. Πξόεδξε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, έξρεζηε ζήκεξα εδώ θαη 

δεηάηε από ηνπο κεηόρνπο λα εγθξίλνπλ ηα πεπξαγκέλα ηνπ 2020. Μηα ρξνληά πνπ 

δηνηθήζαηε κε πλεύκα απηαξρηθό θαη αιαδνληθό, όπσο θάλεθε θαη από ηελ ζεκεξηλή 

ζαο ηνπνζέηεζε. Με ηελ επηκνλή ζαο ζηνλ αληηδενληνινγηθό απνθιεηζκό ηεο 

αληηπνιίηεπζεο από ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Καλνληθά θ. 

Μπάηζε ζα έπξεπε εζείο από κόλνο ζαο λα δεηήζεηε ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ 

δηνίθεζε αθόκε θαη αλ ν λόκνο δελ ην πξνέβιεπε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ην 

επέβαιαλ κε ζαθήλεηα γηαηί δελ είζηε πιεηνςεθία νύηε ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην 

νύηε ζηελ ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ. Λεηηνπξγείηε ρσξίο ελεκέξσζε θαη δηάινγν. 

Αθόκε θαη ν ηνπηθόο ηύπνο πξνζθείκελνο ζε ζαο, ζαο θαηέθξηλε γηα ην γεγνλόο όηη 

δελ ηνπο θαιείηε. αο ζπκίδσ όηη από ηνπο λόκνπο θαη ην ζύληαγκα επηβάιιεηαη όιεο 

νη ζπλεδξηάζεηο λα γίλνληαη δεκόζηα. Γελ είδα πνπζελά λα θάλεηε απηνθξηηηθή θαη 
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κε ζξάζνο έξρεζηε λα δεηήζεηε από εκάο λα εγθξίλνπκε ηα κηθξά πεπξαγκέλα ζαο. 

Από ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο καζαίλνπκε ηελ βηνκεραλία ησλ δίκελσλ πξνζιήςεσλ 

θαη πξνζπαζείηε λα πεξάζεηε θάζε πξνθάηνρό ζαο. Δθόζνλ ε επηρείξεζε έκεηλε 

θιεηζηή έπξεπε θαη ηα δίκελα λα είλαη πεξηνξηζκέλα. Αθόκα θαη κε ηνλ θίλδπλν ηεο 

ΗΠΔ βάιακε πιάηε ζηελ επηρείξεζε θαη ήξζακε. Γηα εκάο ηα Λνπηξά είλαη θνκκάηη 

ηζηνξίαο, κε ηα ζπήιαηα, ηελ παιαηνληνινγία θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

όισλ ησλ πνιηηώλ καο. Άξα θαηαιαβαίλεηε όηη ε επηρείξεζε είλαη θηήκα ηνπ ηόπνπ 

απηνύ θαη όρη δηθή ζαο. αο ηελ εκπηζηεύηεθε ν ιαόο θαη εζείο ηελ δηνηθείηε ρσξίο 

πξόγξακκα θαη ζρέδην. Μαο δώζαηε ζήκεξα κηα ζειίδα κε έλα ηίηιν Γεληθή 

Δθκεηάιιεπζε, ηόζα βγάιακε, ηόζα δώζακε, ηόζα ζθνξπίζακε. Ξεξνί αξηζκνί από 

ηνπο νπνίνπο ιείπεη ε ζηξαηεγηθή, θάλαηε έλαλ απνινγηζκό θαη καο παξνπζηάζαηε 

δεκία. Πνην είλαη ην ζρέδην ζαο γηα ηελ Λνπηξόπνιε. Πέξαζαλ δύν ρξόληα θαη δελ 

καο έρεηε παξνπζηάζεη ηίπνηα. Δζείο απιά πξνεδξεύεηε απηόο πνπ δηνηθεί είλαη ν 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. Ήηαλ κεγάιε επθαηξία ηώξα πνπ ήηαλ θιεηζηά ηα Λνπηξά λα 

κπνξνύλ λα γίλνπλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο. Πεξηκέλακε θαη ζήκεξα ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο, πξόγξακκα δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο θαη όρη 

λα ιέηε όηη ε θαιύηεξε δηαθήκηζή ζαο ήηαλ νη επηζθέπηεο ζαο κε ηα θαιά ηνπο 

ιόγηα. Αλ ξσηήζεηε απηνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ ηνπξηζκό ζα αθνύζεηε ηη ιέλε νη 

επηζθέπηεο. Υξόλν είραηε θ. Πξόεδξε δηάζεζε δελ είραηε. ηελ πξνεγνύκελε 

ζπλεδξίαζε είραηε δώζεη ππόζρεζε λα παξνπζηάζεηε ην πξόγξακκα θαη λα ην 

εκπινπηίζνπκε θαη εκείο κε ηηο πξνηάζεηο καο. Γηα ην ζήκα μέξεηε όηη δνύιεςαλ 

όινη ε πξνεγνύκελνη, εζείο απιά θαηαζέζαηε ην θάθειν. Δλ θαηαθιείδη εκείο 

ζήκεξα δελ έρνπκε παξά λα θαηαςεθίζνπκε όια ηα ζέκαηα ηεο ζεκεξηλήο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη αλ απέρνπκε από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Οπζηαζηηθά ηη 

αθνξνύλ ηα ζέκαηα, ηηο απνδεκηώζεηο ζαο γηα ην αλύπαξθην έξγν ζαο, δελ βάιαηε 

θαλ ην ζέκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ παξαηηεζέλησλ κειώλ από ηνλ Ηαλνπάξην, 

ιεηηνπξγείηε κε ειιηπή ζύλζεζε θαη δελ ην θέξαηε ζήκεξα ζέκα ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Απέρνπκε ινηπόλ κήπσο θαη ζαο αθππλίζνπκε, ίζσο εδώ δείηε. Δζείο δηνηθείηε αιιά 

κε καο δεηάηε λα ζαο απαιιάμνπκε από ηηο επζύλεο ζαο, όπσο ζην δεύηεξν ζέκα, ζα 

ζαο απαιιάμεη ν ιαόο ζηηο εθινγέο. Δπραξηζηώ.» 

Ο πξόεδξνο θ. Βέζθνο: «Πξηλ ηνπνζεηεζεί ν θ. Πξόεδξνο ζα παξαθαινύζα ηνλ θ. 

Οξθαλνπδάθε λα καο εμεγήζεη ην ζέκα ησλ εμόδσλ δηνίθεζεο» 

Ωζηόζν, ιόγσ θαθήο ζύλδεζεο ν θ Οξθαλνπδάθεο δελ κπνξνύζε λα ζπκκεηέρεη 

θαη ηνλ ιόγν έρεη ν Πξόεδξνο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο: « Θα ήζεια λα αλαθεξζώ ζην 

αίηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κειώλ, ην γλσξίδεηε όηη ην αίηεκα έρεη έξζεη θαη ε 
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αληηθαηάζηαζε γίλεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη όρη από ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε. Σν ζπκβνύιην δελ είλαη αλεπαξθέο θαζώο ππάξρνπλ νη 

αλαπιεξσκαηηθνί, νη νπνίνη θάπνηεο θνξέο ζπκκεηέρνπλ, θάπνηεο όρη. αο άθνπζα 

όινπο κε πξνζνρή, ζα ήζεια πξώηα λα αλαθέξσ θάπνηα λνύκεξα. Σν 2019 από 01-

01-2019 έσο ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο πξνεγνύκελεο δηνίθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

177 δίκελεο πξνζιήςεηο. Σν ππόινηπν δηάζηεκα έγηλαλ 52 πξνζιήςεηο. ιν ην  

2020 γηα ην δηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγνύζακε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 122 δίκελεο 

πξνζιήςεηο θαη 4 κέζσ ΑΔΠ. ήκεξα έρνπκε 38 άηνκα πξνζσπηθό. Αλαθέξζεθε 

θάπνηα ζηηγκή από ηνλ θ. Αζβεζηόπνπιν όηη κπνξεί ην πξνζσπηθό λα κελ έξρεηαη 

γηα εξγαζία. Γελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε. ρεηηθά κε ην ζπήιαην πνπ έγηλε θάπνηα 

αλαθνξά λα ζαο ελεκεξώζσ κε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ πνπ έρσ ζηα 

ρέξηα κνπ, πξόθεηηαη γηα έλα πήιαην ην νπνίν αλαπηύζζεηαη νξηδόληηα θαη γηα απηό 

κπνξεί λα θαηαζηεί επηζθέςηκν θαη θαηαιήγεη ζε έλα εληππσζηαθό βάξαζξν. 

Γηαηεξεί αξραηνινγηθέο επηρώζεηο, κε ίρλε θαύζεο θαη ζπγθεληξώζεηο ρεηξνπνίεηεο 

θεξακηθήο πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηελ λεόηεξε λενιηζηθή πεξίνδν. „Ήηαλ επηζθέςηκν 

κέρξη θαη ην 2009, όηαλ ην ζθξάγηζε ε εθνξεία, ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ 

εθήκεξσλ θαηαζθεπώλ πνπ πξόζθεξαλ πξόζβαζε ζην ζπήιαην. Ζ επαλαιεηηνπξγία 

ηνπ απαηηεί κηα ζεηξά κειεηώλ, νη νπνίεο αθνύ αμηνινγεζνύλ ζεηηθά από ηελ εθνξεία 

αλζξσπνινγίαο θαη ζπειαηνινγίαο ζα ππνβιεζνύλ ζην θεληξηθό αξραηνινγηθό 

ζπκβνύιην γηα ηειηθή έγθξηζε. Ζ κειέηε αλάδεημεο ηνπ πειαηνβάξαζξνπ 

εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ελόο δηαζπλνξηαθνύ πξνγξάκκαηνο ην lhilna θαη ζηηο 29-04-

2020 καο έθαλαλ γλσζηό όηη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ κειεηώλ πνπ ηνπο ζηείιακε από ην 

δηαζπλνξηαθό πξόγξακκα δηαπίζησζε ειιείςεηο θαη ζα δηαβίβαδαλ ηηο δηνξζώζεηο 

ησλ κειεηώλ γηα λα νδεγήζνπλ ζηηο ηειηθέο εγθξίζεηο. Κάπνηα πξάγκαηα δελ είλαη 

κόλν ζηελ δύλακε ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ζην Τπνπξγείν. Έρεη ηεζεί ην ζέκα ζηελ θ. 

Μελδώλε αιιά κε μερλάκε όηη κεηά από 6 ρξόληα από ηελ ππνβνιή καο απάληεζαλ 

όηη ζα ρξεηαζηνύλ ηξνπνπνηήζεηο. ρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ηη έρνπκε κεηώζεη, ε επηρείξεζε κείσζε ηνπο ειεθηξνιόγνπο από δύν 

ζε έλαλ θαη από 36.000επξώ ζε 18.000 επξώ θαη ιεηηνπξγεί θαη ην Τδξνειεθηξηθό, 

γηα ην νπνίν θάπνηνη ζέινπλ λα θάλνπκε ζπλερώο αλαθνξά ζην όλνκά ηνπο. Έγηλαλ 

θάπνηεο εξγαζίεο από πνιινύο αιιά δελ γίλεηαη ζπλερώο λα κλεκνλεύνπκε νλόκαηα, 

γλσξίδνπκε πνηνη έρνπλ ζπκβάιεη θαη ζπκκεηάζρεη, όπσο ζέιεη ν θ. Μπίλνο λα θάλεη 

πηζηεύνληαο όηη ζα δεκηνπξγήζεη ξήγκα ζηε δηθή κνπ νκάδα. ε ζρέζε κε ηα έμνδα 

θαηεγνξήζεθα γηα γεύκαηα θαη ηξαπέδηα, εηδηθά εζείο θ. Μπίλν δελ ζα έπξεπε λα 

ιέηε ηέηνηα πξάγκαηα γηαηί αλ δείηε ηα δηθά ζαο έγγξαθα γηα γεύκαηα γηα ην 2019 

κόλν θάλαηε θνληά ζηηο 10.000 επξώ . Ση γεύκαηα είλαη απηά θ. Μπίλν; αο ξώηεζε 
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θαλείο; Καη έρσ κηα απνξία εθείλν ην γεύκα πνπ έγηλε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο 

Απζηξαιίαο πώο πιεξώζεθε θαη πνηα νξρήζηξα πιεξώζεθε ζην Α. Λνπηξάθη θαη 

από πνηα ηζέπε; Μελ αλνίγεηε ηέηνηεο θνπβέληεο. Γηα ηελ ηζηνξία απιά ζα πσ όηη ν 

ηόηε πξόεδξνο ηνπ Λνπηξαθίνπ θ. Μπνηζθάξεο κε δηθά ηνπ έμνδα πιήξσζε ηελ 

νξρήζηξα. Αηδέληα θξπθή δελ ππήξμε πνηέ θαη νύηε ζα ππάξμεη. Σα email κε ηελ 

εηήζηα έθζεζε ηα ιάβαηε ζηηο 07/09/2021 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηάιζεθε ε 

θαηάζηαζε ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο ζηηο 10/09/2021, νπόηε δελ ππάξρεη θακία 

ακθηβνιία γηα ην αλ ζηάιζεθε ή όρη θάπνην έγγξαθν. θ. Ακπάξε κνπ άξεζε πνπ 

αλαθέξαηε ην ΄΄λα θάλνπκε΄΄ , ζε θακία πεξίπησζε δελ δερόκαζηε ην ζρέδην, είλαη 

καδί καο ν ΓΗΠΔ θαη ππάξρεη επηθνηλσλία θαη κε ηελ θπβέξλεζε. Γλσξίδεηε όηαλ 

θάλακε ηελ ζπλεδξίαζε είρα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππνπξγό θαη ζαο ελεκέξσζα, 

κόιηο αθνύζακε ηη έγηλε πήγακε θαηεπζείαλ Αζήλα γηα λα ελεκεξσζνύκε. Γελ 

ππάξρεη ηίπνηα θξπθό. Να ζπλερίζσ κε ην όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ραίξεη ηεο 

εκπηζηνζύλεο κνπ, αλ θάπνηνη απνθιεηζηήθαλε θ. Υαηδεδεκεηξίνπ πξνθαλώο ήηαλ 

δηθή ηνπο επηινγή. Μόλνη ζαο απνθιεηζηήθαηε θάλνληαο ην ιάζνο λα ηαπηηζηείηε κε 

ην 8 θαη 6 δεθαηέζζεξα, 7 θαη 6 δεθαηξία. Με ην μερλάηε δηθό ζαο ιάζνο ήηαλ. Δζείο 

ζέιαηε λα έρεηε έλαλ Γήκαξρν θαη έλα Γεκνηηθό πκβνύιην όκεξν. Μπνξεί ν λόκνο 

λα κελ άξεζε ζε θάπνηνπο, νη νπνίνη μερλνύλ όηη ζπλδηνηθήζαλε. Αλαθέξνκαη ζε 

εζάο θ. Παξνύηνγινπ, όπνπ γηα έλα ρξόλν δελ ήκαζηαλ νύηε αθαηάιιεινη, νύηε 

αλεπαξθείο. Σόηε δελ είρακε κπαθαιίζηηθε ινγηθή, κέρξη ηόηε ήηαλ όια θαιά. Σα 

νλόκαηα πνπ δεηνύζαηε ηόηε λα κπνπλ γηα δίκελα αθόκα ηα ζπκάκαη θαη ήηαλ δελ 

ήηαλ ιίγα. Θπκάζηε θαη ηελ δηαθσλία καο γηαηί θαη εζείο ζέιαηε κε απηό ηνλ ηξόπν 

λα θάλεηε ηελ πνιηηηθή ζαο. Δκείο βάδνπκε ηόζνπο όζνπο πξέπεη. Ζ Γηνίθεζε ηνπ θ. 

Μπίλνπ απέηπρε θαη απηό θάλεθε κε ηελ ζπαηάιε πνπ έθαλε παξά ην κεγάιν ηνπ 

ηακεηαθό δηαζέζηκν. Γελ ζεκαίλεη όηη αλ πάξεηο δηαθόζηα δίκελα ζα εθιεγείο θαη 

απηό θάλεθε. Γελ αθνινπζνύκε θακία πεπαηεκέλε εδώ θαη 2 ρξόληα θαη έρνπκε ηελ 

δηθή καο αληίιεςε. Μεξίδην ζηελ επηηπρία ηεο αδεηνδόηεζεο δελ δέρνκαη από 

θαλέλαλ γηαηί ηξέμακε κόλνη καο θαη ην θάλακε. Ζ πξνζπάζεηα ζα ζπλερηζηεί, 

έρνπκε γλώζε ηνπ ηη ζα πξέπεη λα γίλεη θαη λα ζπκίζσ όηη αλ δελ είρακε ην ζήκα 

ζήκεξα ζα ήκαζηαλ ήδε ζηελ ΗΠΔ ΑΔ. Δπεηδή έρνπκε ην ζήκα θαη δελ έρνπκε 

ππνγξάςεη θακία ςεπδή δήισζε, έρνπκε ην ζζέλνο λα πξνρσξήζνπκε θαη λα 

δώζνπκε δσή ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπο νπνίνπο επηθαιείζηε όηη δελ ηνπο θαινύκε, 

ελώ εκείο ηνπο δώζακε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγνύλ θαζώο ε επηρείξεζε παξέκεηλε 

αλνηρηή. Να αλαγλσξίδνληαη θάπνηα πξάγκαηα. Ζ επηρείξεζε έρεη ηακεηαθά 

δηαζέζηκα δελ πήξακε θαλέλα ηξηαθνζάξη από ηνλ θ. Μπίλν, ηα ρξήκαηα ήηαλ 

ιηγόηεξα θαζώο έπξεπε λα γίλνπλ πιεξσκέο, ζήκεξα είκαζηε ζε ζέζε λα 
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πιεξώζνπκε ηα πάληα θαζώο νθείινπκε κόλν κία κηζζνδνζία ζην πξνζσπηθό θαη 

έλα κηθξό πνζό ζε πξνκεζεπηέο ηεξώληαο ην λνκηθό πιαίζην πιεξσκώλ θάζε 27 ηνπ 

κήλα. ρεηηθά κε ην έζνδν ηνπ πδξνειεθηξηθνύ πνπ ξσηήζαηε αλακέλνπκε ην 

έγγξαθν από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ πνπ λα αλαθέξεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνύ αλάινγα κε ηηο 

ώξεο πνπ έρεη δνπιέςεη. Υαίξνκαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Αζβεζηόπνπινπ θαη 

ηνπ θ. Παξνύηνγινπ όηη ε πξνεγνύκελε δηνίθεζε θξίζεθε γηα ηα πνιιά δίκελα θαη 

απέηπρε. Απηό είλαη κηθξνπνιηηηθή. Σν δηνηθεηηθό  πκβνύιην εθπξνζσπείηαη εδώ 

από ηνλ πξόεδξν, κελ κεηώλεηε πξνζσπηθόηεηεο, δνπιεύνπλ όινη θαη είλαη 

πξνζσπηθή κνπ δέζκεπζε όηη ζα κπεη manager.  Θα πάκε κπξνζηά ηελ επηρείξεζε 

όρη κόλν ζε απηή ηελ ζεηεία θαη ζηελ επόκελε. Αλαθεξζήθαηε ζε ζπαηάιεο, εγώ ζα 

ζαο αλαθέξσ απιά όηη γηα ηελ δηαθήκηζε πνπ θάλνπκε δίλνπκε κηθξά πνζά κε 

κεγάιεο πξνβνιέο, ελώ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα αλαθέξσ όηη δίλαλε 15.085 επξώ ζε 

ηνπηθό ηύπν ηεο Αξηδαίαο γηα δηαθήκηζε, 7.206 επξώ ζε άιιν ηνπηθό κέζν, 8.400 

επξώ ζε ηνπηθό ξαδηόθσλν (έηε 2015-2019). Γηα λα γλσξίδεη ν θόζκνο γηα πνην ιόγν 

δελ αλαθέξνπλ ηίπνηα ζεηηθό γηα ηελ δηνίθεζή καο. Δγώ δελ δηαθσλώ λα αλαιάβνπλ 

πξνβνιή ζε ηνπηθό επίπεδν αιιά δελ γίλεηαη λα δνζνύλ ηα πνζά πνπ δίλνληαλ. 

Πξέπεη λα ζηξαθνύκε ζε πξνβνιή ζε άιιεο πόιεηο, θαη λα ζπκκεηέρνπκε ζε εθζέζεηο 

ζην εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό πνπ ζπκκεηείρακε ελώ άιινη δελ πήγαηλαλ. Γόζεθαλ 

αξθεηά ρξήκαηα, δελ έπξεπε λα δνζνύλ ηόζα πνιιά. ρεηηθά κε ηηο κηζζώζεηο 

θσηνηππηθώλ εκείο πιεξώλνπκε απηά ηα ιίγα ρξήκαηα θαη δελ πξνρσξάκε ζε λέεο 

αγνξέο από ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, θαζώο είλαη πην νηθνλνκηθά. Αλ ζέιεηε λα 

ςεθίζεηε ή λα θαηαςεθίζεηε ηα επόκελα ζέκαηα ζθεθηείηε ην εζείο, όινη ζα 

θξηζνύκε, δελ δεηάσ ράξε,  γηαηί αλ ε επηρείξεζε ήηαλ θιεηζηή δελ ζα ήκαζηαλ 

ζήκεξα εδώ θαη ζα κπνξνύζαηε λα καο θαηεγνξήζεηε. αο ζέινπκε δίπια καο θαη αλ 

ρξεηαζηεί θαη νη 27 κέηνρνη λα βάιεηε πιάηεο.» 

Ο θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο: « Πξνθαιώ ηνλ θ. Πξόεδξν λα βγάιεη ηα νλόκαηα γηα 

ηα δίκελα πνπ ηνπ δήηεζα θαη αλ ήηαλ πάλσ από ην 5% ηνπ ζπλόινπ ζα παξαηηεζώ 

αύξην ην πξσί από δεκνηηθόο ζύκβνπινο. Ο δήκαξρνο δελ απάληεζε ζην πνηεο είλαη 

νη δπλαηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη αληί λα αλαξσηεζνύκε γηαηί είλαη ε κνλαδηθή 

επηρείξεζε πνπ ν δηεπζπληήο δελ βγαίλεη λα ηνπνζεηεζεί ηόηε δελ είκαη εγώ ν ηξειόο. 

Γελ ζα θνπξαζηώ λα ιέσ γηα ηελ ζπλεξγαζία όηη εγώ ήκνπλ απηόο πνπ δήηεζε ζην 

πξώην ζπκβνύιην γηα ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ ηνπνζέηεζε manager άκεζα, ν 

δήκαξρνο είρε δεζκεπηεί θαη δελ ην έρεη θάλεη. Απνρσξήζακε όηαλ είδακε όηη θάπνηα 

πξάγκαηα δελ γίλνληαη. Αλ είλαη ζσζηό ή όρη θξίλεηαη θαη ζα θξηζεί θαη ζηελ 

πνξεία.» 
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Ο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο: « Δπεηδή ν πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζε θάπνηεο δαπάλεο ηνπ 

2019, απηέο  αθνξνύζαλ ηελ κεγάιε ζπλέιεπζε ηεο ΔΖΣΑ. Δγώ δελ αλαθέξζεθα 

ζην γηαηί θάλεη ην γεύκα αιιά γηαηί ην θάλεη ζε δηθό ηνπ δεκνηηθό ζύκβνπιν. Γηαηί 

επηιέμαηε καγαδί δηθνύ ζαο δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ. Ζ παξνπζία ησλ θνηηεηώλ ηεο 

Απζηξαιίαο ήηαλ ζηα πιαίζηα κεηάδνζεο ηνπ εζληθνύ πνιηηηζκνύ ζε παηδηά ειιήλσλ 

ζηελ Απζηξαιία. Φηάλεη πηα απηή ε ζπκπεξηθνξά, δώζηε ρξήκαηα ζηα ζρνιεία, ζηνλ 

Γήκν. Αληί λα πείηε ειάηε βνεζήζηε ε θαηάζηαζε είλαη ηξαγηθή. Γελ κπνξώ λα 

θαηαιάβσ ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο.» 

Ο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο :« θ. Μπίλν απηό ην γεύκα πνπ αλαθέξεηε ήηαλ γηα λα 

επραξηζηήζνπκε θάπνηα άηνκα από πςειά θιηκάθηα πνπ παξεπξίζθνληαλ εδώ εθείλν 

ην δηάζηεκα.» 

Ο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο: «θ. Μπάηζε ην ρξεκαηηθό έληαικα αθνξνύζε γεύκα ηεο 4
εο

 

Ννεκβξίνπ» 

Ο θ. Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο: «Παξόηη ζαο θαηαζέζακε κε ζαθήλεηα ζα 

απνρσξήζνπκε ζήκεξα θαζώο κείλακε δύν ρξόληα ρσξίο ελεκέξσζε, παξακείλακε 

από ζεβαζκό ζηνλ Πξόεδξν γηα λα αθνύζνπκε ηηο απαληήζεηο ηνπ. Δίρα ηελ ειπίδα 

κήπσο θαη αθππληζηεί ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη δνύκε έλα πλεύκα ζπλελλόεζεο. 

Λππάκαη γηα απηά πνπ βιέπσ. Οη πξνεγνύκελνη αθνινύζεζαλ πνιηηηθή δηκήλσλ. 

Θειήζαηε αθόκε θαη γηα ηνλ απνθιεηζκό καο από ην ζπκβνύιην λα αλαθέξεηε 

θάπνηα λνύκεξα. Δκείο θάλακε αγώλα λα ζαο πείζνπκε λα δώζεηε ηηο δύν ζέζεηο από 

κία ζε θάζε παξάηαμε γηα λα κπνξνύκε λα ελεκεξσλόκαζηε θαη εκείο γηα ην ηη 

ζπδεηάηε. Δζείο δελ ζέιεηε ζπλεξγαζία θαη ην είπαηε επζέσο όηη δελ καο 

εκπηζηεπόζαζηε θαη καο απνθιείεηε αιιά δεηάηε ηελ ςήθν καο. Αλαθέξεζηε ζε 

έγθξηζε ακνηβώλ ηνπ 2021, πσο ζα εγθξίλνπκε ηελ ρξνληά πνπ έρεη ήδε πεξάζεη; 

Απηά είλαη πξάγκαηα πνπ δελ ζηέθνπλ ζηελ ινγηθή καο. Άξα, ηη λόεκα έρεη λα 

κείλνπκε. Σν πξώην ζέκα ζαο είπακε ην θαηαςεθίδνπκε, γηα ηελ απαιιαγή ησλ 

κειώλ δελ κπνξνύκε λα ζαο απαιιάμνπκε από ηηο επζύλεο ζαο, άξα αξλεηηθή ςήθν 

θαη ηα ππόινηπα ζαο είπακε λα ηνπνζεηεζνύλ αιιά εθόζνλ δελ έγηλε απηή ε 

παξνπζίαζε δίλνπκε αξλεηηθή ςήθν, γηα απηό δελ έρεη ιόγν λα κείλνπκε παξαθάησ. 

Ζ παξάηαμε καο απνρσξεί από ηελ ζπδήηεζε, θαηαςεθίδνπκε όια ηα ζέκαηα, δελ ζα 

είκαζηε απόληεο αιιά θαηαςεθίδνπκε όια ηα ζέκαηα θαη αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά 

γηα ην θάζε ζέκα θαη ζαο ζπγραίξσ θ. Πξόεδξε γηα ηελ ζεκεξηλή ζαο πξνεδξία επί 

ηεο ζπλέιεπζεο.»  
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Αθνινύζσο, ν  πξόεδξνο θ Βέζθνο Γεκήηξηνο αλέθεξε όηη εθόζνλ νινθιεξώζεθαλ νη 

ηνπνζεηήζεηο ζα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία κε ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1
ν
 ζέκα  πνπ 

αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  ηεο ρξήζεο 01/01/2020 

έσο 31/12/2020 θαη ησλ επ΄απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ 

ειεγθηώλ.  

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 31/12/2020 θαη ησλ επ’ απηώλ 

εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 
 

ηε ζπλέρεηα ε Γεληθή πλέιεπζε (ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ν Γήκαξρνο -κέιε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο), ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε 

ηνπο ηηο αξηζκ. 37/2021 & 38/2021 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο 

Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, ηνλ Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα(Κιεηζζέλεο), ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, ηνλ Ν. 

2190/1920 θαη ηνλ Ν.4548/2018,θαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/2014 θαη 

ην λ. 4403/2016, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ 

ειεγθηώλ θαη ηελ ινηπή ηζρύνπζα θείκελε λνκνζεζία, καηά πλειοτηθία με θανεπή 

ςεθνθνξία εγθξίλεη, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκό-Λνγαξηαζκό 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο – Πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ - Πξνζάξηεκα) ηεο 

ρξήζεο 01/01/2020- 31/12/2020 θαη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο 

πεξηέρνληαη ζηα από 19/08/2021 πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη 

ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ όπσο απηή αλαθέξεηαη πην πάλσ θαη εκπεξηέρεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκό ηεο 31/12/2020.  

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςεθίδνπλ 10 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, θ. 

Κεηηθίδεο, θ. έιθνο, θ. Νάλνπ, θ. Γηάληζεο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο, θ. Ληνύγαο, θ. 

Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο) θαη θαηά 9 κέιε ν θ. Υαηδεδεκεηξίνπ, ν θ. Πξνθνπίδεο, 

ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Ακπάξε, ν θ. Μπίλνο, ν θ. Μπίλαο, ν θ. Αβξακίθαο, ν θ. 

Νηβνπξιήο, ν θ. Γεσξγίνπ , από ηελ ηειεδηάζθεςε είρε απνρσξήζεη λσξίηεξα ε θ. 

Παιίθνγινπ θαη απνρσξεί πξηλ ηελ ςήθηζε θαη  ν θ. Παξνύηνγινπ, ν θ. Θενδσξίδεο, 

ν θ. Λεκνλίδεο, ε θ. Λαδάξνπ) 
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2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ  

από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 

31/12/2020. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνρώξεζε ζην 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

πεξί απαιιαγήο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε 

επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01/01/2020- 31/12/2020. 

ύκθσλα κε ην λόκν 2190/1920 θαη ηνλ 4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ θαη ην 

άξζξν21 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο «Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, ε  

Γεληθή Σπλέιεπζε κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ γίλεηαη κε νλνκαζηηθή 

θιήζε απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ 

ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο.» Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηρείξεζεο αθνινύζσο 

είπε : Παξαθαιώ γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 

31/12/2020 θαη θαιώ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (Γεκνηηθό πκβνύιην θαη 

Γήκαξρν) λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε θαλεξή ςεθνθνξία. ηε ζπλέρεηα ε Γεληθή 

πλέιεπζε (ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ν Γήκαξρνο κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο) 

αθνύ άθνπζε, ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο, ύζηεξα από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ Ν. 3852/2010(Καιιηθξάηεο),όπσο ηζρύεη 

ζήκεξα Κιεηζζέλεο, ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, ηνλ Ν. 2190/1920 θαη ηνλ 

4548/2018πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ, θαη ηελ ινηπή ηζρύνπζα θείκελε λνκνζεζία, κε 

θαλεξή ςεθνθνξία νη παξόληεο απαιιάζζνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπο ειεγθηέο από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 

01/01/2020 - 31/12/2020. 

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο είλαη 10 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, θ. 

Κεηηθίδεο, θ. έιθνο, θ. Νάλνπ, θ. Γηάληζεο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο, θ. Ληνύγαο, θ. 

Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο) θαη απνρσξνύλ από ηελ ηειεδηάζθεςε ν θ. Μπίλνο, ν θ. 

Μπίλαο, ν θ. Αβξακίθαο, ν θ. Νηβνπξιήο, ν θ. Γεσξγίνπ, ν θ. Υαηδεδεκεηξίνπ, ν θ. 

Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Ακπάξε. 
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3. Δθινγή ειεγθηώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 31/12/2021 θαη 

θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.  

 

 

Γηα ην 3ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πεξί εθινγήο ειεγθηώλ (ηαθηηθνύ θαη 

αλαπιεξσκαηηθνύ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 

01/01/2021-31/12/2021 θαη ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπο εηπώζεθαλ ηα 

εμήο: «ύκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο 

θαηηνάξζξν36ηνπλόκνπ2190/1920 θαη Ν. 4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλσλύκσλ 

εηαηξηώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα δύν από ηξία αξηζκεηηθά όξηα ησλ θξηηεξίσλ 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α, ήηνη :α)ζύλνιν ηζνινγηζκνύ 2.500.000,00 επξώ 

όπσο απηό πξνθύπηεη από ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη Δ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ζην ππόδεηγκα ηζνινγηζκνύ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ, 

β)θαζαξόο θύθινο εξγαζηώλ 5.000.000,00επξώ γ)κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ 

πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεορξήζεο50άηνκα…,ειέγρνληαη από 

έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζρεηηθήο πεξί νξθσηώλ ειεγθηώλ –ινγηζηώλ λνκνζεζίαο». 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εθινγή 

ειεγθηώλ (ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο01/01/2021-31/12/2021 θαη ζηνλ θαζνξηζκό ηεο 

ακνηβήο ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππόςε  ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ έιαβα από ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξεία KMC ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ. αξ. 

Μεηξώνπ .Ο.Δ.Λ. 167 Α.Μ. ΔΛΣΔ 039 πνπ εδξεύεη ζηε Κεθηζηά Αζήλαο, 

κε πξνζθνξά ζηα 2.400,00 πιένλ ΦΠΑ,  θαη έρνληαο σο γλώκνλα ηνλ 

αμηόπηζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ θαηά ηξόπν πνπ 

λα δηαζθαιίδεη εύινγε βεβαηόηεηα όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα είλαη 

απαιιαγκέλεο από νπζηώδε ιάζε θαη παξαιείςεηο, πξνηείλσ σο ειεγθηέο γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 

31/12/2021  ηνπο: α) Κο Μαπινάκη Παναγή, Οπκυηό Δλεγκηή - Λογιζηή 

με απ. Μηηπώος .Ο.Δ.Λ. 24201  υρ ηακηικό μέλορ και β) Κο Ιυζήθ 

ηεθ. Οπθανοςδάκη, Οπκυηό Δλεγκηή - Λογιζηή  με απ. Μηηπώος 

.Ο.Δ.Λ. 34951 υρ αναπληπυμαηικό. Ζ ακνηβή ησλ ειεγθηώλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021-

31/12/2021 γηα ηελ εηαηξία «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ»  

ζύκθσλα θαη  κε ηηο ιζσύοςζερ διαηάξειρ ηος .Ο.Δ.Λ. θα ανέλθει ζε δςο 

σιλιάδερ ηεηπακόζια εςπώ (2.400,00) πλέον ηος αναλογούνηορ ΦΠΑ. Ζ 

παξαπάλσ ακνηβή έρεη θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

.Ο.Δ.Λ.. 

Δγθξίλεηαη ε εθινγή  ειεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο ΑΔ ηεο ρξήζεο 



51 

 

01/01/2021-31/12/2021 σο εμήο νη: α) Κο Μαπινάκηρ Παναγήρ, Οπκυηόρ 

Δλεγκηήρ - Λογιζηήρ με απ. Μηηπώος .Ο.Δ.Λ. 24201  υρ ηακηικό μέλορ 

και β) Κο Ιυζήθ ηεθ. Οπθανοςδάκηρ, Οπκυηόρ Δλεγκηήρ - Λογιζηήρ  

με απ. Μηηπώος .Ο.Δ.Λ. 34951 υρ αναπληπυμαηικό.  

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςήθηζαλ  10 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, 

θ. Κεηηθίδεο, θ. έιθνο, θ. Νάλνπ, θ. Γηάληζεο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο, θ. 

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο). 

 

4. Έγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2020 

 

Ο πξόεδξνο ζπλερίδεη ζην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηελ έγθξηζε 

ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ρξήζεο 2020: «ύκθσλα κε ην λόκν 4548/2018, θαη ηνπ λ. 2190/1920 άξζξν 

24 παξ. 2  θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο άξζξν 29 παξάγξαθνο 2 , θάζε 

άιιε ακνηβή γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζε ζύκβνπιν θαη δελ θαζνξίδεηαη θαηά 

πνζό από ην θαηαζηαηηθό ζεσξείηαη όηη βαξύλεη ηελ εηαηξία αλ εγθξηζεί κε 

εηδηθή απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο….». Δπεηδή από ην 

θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο δελ πξνθύπηεη ην πνζό ηεο ακνηβήο – αληηκηζζίαο 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ , πξνηείλσ λα 

εγθξίλνπκε κε ηελ παξνύζα απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηηο 

ακνηβέο ηνπο σο εμήο: 

Ακνηβή-Αληηκηζζία κεληαίσο γηα ηνλ Ανηιππόεδπο ηος Γ.. ηεο «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» ίζε κε ηελ κηζή (50%) κεληαία 

αληηκηζζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» 

(ε νπνία είλαη ίζε κε ηελ  κεληαία αληηκηζζία ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο), όπσο απηή ίζρπε θαηά ην 2020, (855,00 εςπώ μικηά). Ακνηβή-

Αληηκηζζία κεληαίσο γηα ηνλ Γιεςθύνονηα ύμβοςλο  ηεο «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» ζην πνζό κεληαίσο 1.383,82 εςπώ 

μικηά.  

 Αθνινύζσο εγθξίλεηαη ε ακνηβή κεληαίσο γηα ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ Γ ίζε κε 

ηελ κηζή ακνηβή (50%) ηεο κεληαίαο αληηκηζζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Λνπηξώλ 

ίζε κε 855,00 επξώ κηθηά θαη γηα ηνλ Γηεπζύλσλ ύκβνπιν ην κεληαίν πνζό 

ησλ 1.832,82 επξώ κηθηά.  

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςήθηζαλ 10 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, 

θ. Κεηηθίδεο, θ. έιθνο, θ. Νάλνπ, θ. Γηάληζεο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο, θ. 

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο)  

 

5.Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021. 

 

ην 5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν πξόεδξνο αλαθέξεη : ύκθσλα κε ην λόκν 

4845/2018 θαη ηνλ λόκν2190/1920  άξζξν 24 παξ. 2  θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο 

εηαηξίαο άξζξν 29 παξάγξαθνο 2  «θάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν ζε ζύκβνπιν θαη δελ θαζνξίδεηαη θαηά πνζό από ην 
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θαηαζηαηηθό ζεσξείηαη όηη βαξύλεη ηελ εηαηξία αλ εγθξηζεί κε εηδηθή 

απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο….».  Δπεηδή από ην θαηαζηαηηθό 

ηεο εηαηξίαο δελ πξνθύπηεη ην πνζό ηεο ακνηβήο – αληηκηζζίαο ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, πξνηείλσ λα νξίζνπκε- 

πξνεγθξίλνπκε κε ηελ παξνύζα απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ην 2021 σο εμήο: Ακνηβή-Αληηκηζζία κεληαίσο γηα ηνλ 

Ανηιππόεδπο ηος Γ.. ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» ίζε 

κε ηελ κηζή (50%) κεληαία αληηκηζζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» (ε νπνία είλαη ίζε κε ηε κεληαία 

αληηκηζζία ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο), όπσο απηή ζήκεξα 

ηζρύεη (855,00 εςπώ μικηά). Ακνηβή-Αληηκηζζία κεληαίσο γηα ηνλ 

Γιεςθύνονηα ύμβοςλο  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» 

ίζε κε ην πνζό κεληαίσο  1.383,82 εςπώ μικηά.»  

 

Αθνινύζσο εγθξίλεηαη ε αληηκηζζία - απνδεκίσζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζύλνληα πκβνύινπ γηα ην έηνο 2021 κε πνζό 855,00 επξώ κηθηά θαη 

1.383,82 επξώ αληίζηνηρα. 

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςήθηζαλ  10 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, 

θ. Κεηηθίδεο, θ. έιθνο, θ. Νάλνπ, θ. Γηάληζεο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο, θ. 

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο)  

 

6.Έγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2020 

 

ην 6
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο : «Με ηελ αξηζ. 123/2019 απόθαζε Γ 

εγθξίζεθε ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε εληεηαικέλνπο ζπκβνύινπο. ύκθσλα 

κε ην άξζξν 28 παξ 17 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο 

πξνβιέπεηαη όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί κε απόθαζε ηνπ λα 

αλαζέηεη ηελ άζθεζε όισλ ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ ή κέξνπο 

απηώλ, ζε έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ ή κε. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε θαη 

ε επαθή κε ηνπο επηζθέπηεο θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη νη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό. Γη απηό ην ιόγν έρεη 

κεηαβηβαζηεί ε ελαζρόιεζε κε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε μερσξηζηό 

ζύκβνπιν θαη όρη ζπιινγηθά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, γηα πεξηζζόηεξε 

επειημία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί έλαο 

ζύκβνπινο λα έρεη κεηαβηβαζκέλε εληνιή θαη λα αζρνιεζεί επηζηακέλσο κε 

θάπνηνλ μερσξηζηό θιάδν.  

Δπεηδή, νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζπκβνύισλ μεπεξλνύλ ηηο αξκνδηόηεηεο ελόο 

κέινπο ηνπ Γ θαη ραξαθηεξίδνληαη από απαηηήζεηο πξνηείλεηαη κηα ακνηβή 

γηα ηνπο ζπκβνύινπο απηνύο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη θάπνηνπ είδνπο 

εμαξηεκέλε εξγαζία 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ηεο επηρείξεζεο, πξνζδηνξίδεη θαη ηηο ακνηβέο όζσλ επηθνξηίδνληαη κε εηδηθή 

ππεξεζία ή εληνιή εθόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα κέιε Γ, θαη όηαλ πξόθεηηαη γηα 

κέιε Γ αξκόδηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απνδνρώλ απηώλ είλαη ε Γεληθή 

πλέιεπζε κε εηδηθή απόθαζε ηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θ. Μίρνπ Μαξία έρεη νξηζηεί κε ηελ 123/2019 απόθαζε 

Γ ππεύζπλε γηα ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

πλδξνκή ηνπ Πξνέδξνπ ζε όηη αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ επαθή κε ηνπο επηζθέπηεο. Καζώο ε επηρείξεζε δίλεη 

άκεζε βάζε ζηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ νη αξκνδηόηεηεο ηνπ 

εληεηαικέλνπ ζπκβόινπ είλαη νη εμήο:  

 Δλεκέξσζε ησλ επηζθεπηώλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηνπο ηνκείο ελαζρόιεζήο ηεο 

 Παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ 

νη επηζθέπηεο ζην ρώξν ησλ Λνπηξώλ  

 Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνύ ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ 

ινπόκελσλ γηα εμππεξέηεζε ζηαηηζηηθώλ ζθνπώλ . 

 πκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο 

Καη ν θ. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο έρεη νξηζηεί κε ηελ 123/2019 θαη ηελ 69/2020 

απόθαζε Γ ππεύζπλνο γηα ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

πλδξνκή ηνπ Πξνέδξνπ ζε όηη αθνξά ηνλ  ηνπξηζκό ππαίζξνπ (αμηνπνίεζε 

πειαίνπ, Γαζηθώλ Μνλνπαηηώλ θαη γεληθόηεξα δξάζεσλ Γαζηθήο 

Αλαςπρήο). κε ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  

 Δηζεγήζεηο πεξί εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπξηζκνύ ππαίζξνπ θαη εηδηθώλ κνξθώλ 

ηνπξηζκνύ (νξεηβαηηθόο, γεσηνπξηζκόο) πνπ πξνζηδηάδεη ζηηο πεξηνρή 

ησλ Λνπηξώλ. Δηζεγήζεηο πεξί  δξάζεσλ αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο κε 

βάζε ηνπο ζρεηηθνύο πόξνπο (θύζε, ηνπίν), σο πόισλ αλάπηπμεο 

ηνπξηζκνύ θύζεο επξύηεξεο αθηηλνβνιίαο. Δηζεγήζεηο πεξί 

θαζηέξσζεο ηνπηθώλ δηθηύσλ, δηαδξνκώλ – κνλνπαηηώλ, 

πνιπζεκαηηθνύ ραξαθηήξα κε έκθαζε ζηε θπζηνιαηξηθή δηάζηαζε, 

όπσο θαη πεξί δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ παξαηήξεζεο θαη εξκελείαο ηεο 

θύζεο (π.ρ. παξαηεξεηήξηα, θέληξα ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ, κνπζεία 

θαη νξεηβαηηθά θαηαθύγηα). 

 Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. επί ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ κε ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη ην ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ 

Τπεξεζηώλ ηεο Δπηρείξεζεο πξνο ην ζθνπό ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ 

ησλ δξάζεσλ 

 Δηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ  πξνβνιή- πξνώζεζε ηνπ ελ ιόγσ 

αληηθεηκέλνπ κε ζθνπό θαη ηελ απόιπηε πξνζαξκνγή ζηηο ζύγρξνλεο 

αλάγθεο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο  

 ύληαμε γξαπηώλ εθζέζεσλ κε παξάζεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απόδνζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο  

 Γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ησλ αληηθεηκεληθώλ 

ζπλζεθώλ 
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Πξνηείλεηαη σο απνδεκίσζε ησλ εληεηαικέλσλ απηώλ ζπκβνύισλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην πνζό ησλ 6.073,20 επξώ κεηθηά εηεζίσο ην νπνίν 

επηκεξίδεηαη κεληαίσο ζε 506,10 επξώ, θαη ην νπνίν ηίζεηαη πξνο έγθξηζε 

ζηελ  ζεκεξηλή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ησλ Λνπηξώλ.» 

πλεπώο, κε ην παξόλ ζαο παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε ηηο ακνηβέο ησλ 

εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ γηα 

ην 2020.Όζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην 

θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ινηπή ηζρύνπζα λνκνζεζία εγθξίλεηαη ε 

ακνηβή ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην 

2020. 

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςήθηζαλ 10 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, 

θ. Κεηηθίδεο, θ. έιθνο, θ. Νάλνπ, θ. Γηάληζεο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο, θ. 

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο)  

 

7.Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, 

κειώλ  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

Οινθιεξώλνληαο κε ην 7
ν
 θαη ηειεπηαίν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :  

Αληηζηνίρσο κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζέκαηνο, ζα πξέπεη λα 

πξνεγθξηζεί ε απνδεκίσζε ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ γηα ην 2021 θαη κε 

ην παξόλ παξαθαινύκε γηα ηελ πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ, όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξζεθαλ γηα ην 2020, δειαδή, απνδεκίσζε ησλ εληεηαικέλσλ απηώλ 

ζπκβνύισλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην πνζό ησλ 6.073,20 επξώ κεηθηά 

εηεζίσο ην νπνίν επηκεξίδεηαη κεληαίσο ζε 506,10 επξώ.  Δγθξίλεηαη θαη ην 

ηειεπηαίν ζέκα κε 10 κέιε λα ςεθίδνπλ ππέξ (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, θ. 

Κεηηθίδεο, θ. έιθνο, θ. Νάλνπ, θ. Γηάληζεο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο, θ. Ληνύγαο, 

θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο) 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν 

ηεο επηρείξεζεο γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ 

ηεο εηαηξίαο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ. 

Αθνύ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθεηαη 

ην παξόλ πξαθηηθό σο αθνινύζσο: 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  Ζ  ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟ  Ο ΓΖΜΑΡΥΟ   Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     (ππνγξαθή)         (ππνγξαθή)                     (ππνγξαθή) (ππνγξαθή) 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Λνπηξά   24-09-2021 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ  

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 

       ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

(ππνγξαθέο) 

 

 

 

 

 

                                             


