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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΡΙΘ. 22/06-09-2022 

 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  06-09-2022 

 

 

ήκεξα 06 επηεκβξίνπ 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ Αικσπίαο, 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 997/10-08-2022 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 

 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Κεηηθίδεο Ησάλλεο 

3. έιθνο Ησάλλεο 

4. Νάλνπ Πνιπμέλε 

5. Γηάληζεο Γεκήηξηνο 

6. Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο 

7. Βέζθνο Υξήζηνο 

8. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

9. Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο 

10. Παιίθνγινπ Αηθαηεξίλε 

11. Αζβεζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

12. Ακπάξε Γεσξγία 

13. Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο 
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14. Σζαξθληάο Πέηξνο 

15. Αλαζηαζηάδεο ηαύξνο 

16. Γόληζνο Υξήζηνο 

17. Μπίλνο Γεκήηξηνο 

18. Νηβνπξιήο Υξήζηνο 

19. Μπίλαο Ησάλλεο 

20. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο 

21. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

22. Λεκνλίδεο Γεώξγηνο 

23. Μήληζεο Νηθόιανο 

24. Λαδάξνπ-Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

 

1. Αβξακίθαο ηέθαλνο 

2. Μήλνπ Υξήζηνο 

3. Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

4. Σζάληαιεο Παξαζθεπάο 

 

ηελ 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 

01/01/2021 έσο θαη 31/12/2021 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 Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν Πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Κνο Μπάηζεο Υξήζηνο θαη θαηόπηλ ςεθνθνξίαο, ε 

Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη νξηζηηθό Πξόεδξν ηνλ θ. Βέζθν Γεκήηξην θαη 

γξακκαηέα ηελ θ. Ακπάξε Γεσξγία  

 

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   

Ταθηηθήο  Γεληθήο Σπλέιεπζεο  ηεο 09/08/2022 έρεη σο αθνινύζσο: 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 

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. 

69/09-08-2022 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 

Σαθηηθή  Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 06  επηεκβξίνπ  2022, εκέξα  Σξίηε θαη 

ώξα 19:00 κ.κ., ε νπνία ζα δηεμαρζεί δηα δώζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε (κεηθηή), 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αικσπίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηεζνύλ θαη  ιεθζνύλ απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο: 

 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 31/12/2021 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 01/01/2021 - 

31/12/2021. 

 

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

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2022 - 31/12/2022 θαη 

θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.  

 

4. Έγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

 

5. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2022  

 

6.  Έγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

 

7. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2022 
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Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο δίλεη 

ηνλ ιόγν ζηνλ νξθσηό ινγηζηή  θ. Οξθαλνπδάθε Ησζήθ, ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη θαη αλαιύεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο καδί κε ηελ ινγίζηξηα 

ηεο επηρείξεζεο θ. Πιέζθα Κπξηαθή 

 

Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Μνλνκεηνρηθή Α.Δ. Ο.Σ.Α.»  

 

Πξνο ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο γηα ηα 

πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2021 

Κύξηνη Μέηνρνη, 

 

Ζ παξνύζα Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Μνλνκεηνρηθή A.E. 

Ο.Σ.Α.», αθνξά ηε ρξήζε από 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ έσο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη 

ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 άξζξν 150. 

 

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

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

αιεζή θαη ζπλνπηηθό πιελ όκσο νπζηαζηηθό, όιεο ηηο ζρεηηθέο θαη αλαγθαίεο 

θαηά ην λόκν πιεξνθνξίεο,  πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 

ελ ιόγσ ρξνληθή πεξίνδν. 

 

θνπόο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηεο έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ 

ρξεζηώλ:  

 Γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηηο επηδόζεηο θαη ηα ινηπά 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εμεηαδόκελε ρξήζε, 

 Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδόκελεο ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο, 

 Γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο θαη ηεο Δηαηξείαο, 

 Γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ γηα ηελ Δηαηξεία,  

 Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξώλ, 

 Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ ιήμε ηεο 

εμεηαδόκελεο ρξήζεο έσο θαη ηελ ζύληαμε ηεο παξνύζεο. 

 

Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνύζηα καδί κε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

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

νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηελ θιεηόκελε ρξήζε 2021. 
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1. Γεληθή παξνπζίαζε 

1.1. 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 

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. 
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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. 

 

1.2. ηόρνη 

 

Ζ εμάκελε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαηά ην 2021 ( από 01-06-2021 έσο 

31-12-2021) ραξαθηεξίζηεθε θπξίσο από ηελ πξνζέιεπζε εζσηεξηθνύ 

ηνπξηζκνύ, θαζώο ζύκθσλα θαη κε έξεπλα ηνπ ΗΝΔΣΔ, νη δηεζλείο 

αεξνπνξηθέο αθίμεηο ζηελ Διιάδα θαηά ην 2021 παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά -

46,5% ζε ζρέζε κε ην 2019. Χζηόζν, παξαηεξώληαο ηνλ γξήγνξν ξπζκό 

αλάθακςεο ηεο δηεζλνύο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ εηζεξρόκελνπ 

ηνπξηζκνύ θαηά ην έηνο 2022, ε επηρείξεζε ζηνρεύεη λα δώζεη έκθαζε ζηελ 

αλαγλώξηζε ηεο επσλπκίαο ηεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε ρώξεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη ηελ ζπλεξγαζία 

ηεο κε δηεζλή ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ.  

Κύξην κέιεκα ηεο δηνίθεζεο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ 

πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνρή βέιηηζησλ ππεξεζηώλ. Γηα ην 

ιόγν απηό ε επηρείξεζε ζηνρεύεη ηελ έληαμε ηεο ζε αλαπηπμηαθά 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, όπσο ν λένο Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο αιιά θαη θξαηηθά πξνγξάκκαηα ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδόηεζε θαη ζα 

εληζρύζνπλ δαπάλεο πνπ αθνξνύλ  ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλαθαηαζθεπήο, 

ζπληήξεζεο θηηξίσλ, αλαθαίληζεο πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ, δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

βειηίσζε εμσηεξηθώλ ππνδνκώλ. Ζ επηρείξεζε ζηνρεύεη ζηελ αλαλέσζε ηεο 

εηθόλαο ηεο θαη πξόζεζήο ηεο είλαη κέζα από ηελ αμηνπνίεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ λα απμήζεη ηα 

θέξδε ηεο.  
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Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο.  

Ο Τδξνειεθηξηθόο ηαζκόο ηεο επηρείξεζεο ιεηηνπξγεί επίζεκα κεηά από 

ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ησλ Λνπηξώλ, θαζόηη ζηηο 13-10-2021 παξειήθζε ε 

απόθαζε (αξ. πξση 237441/12.10.2021) από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Μαθεδνλίαο- Θξάθεο, Γεληθή Γ/λζε Υσξνηαμηθήο & Πεξηβαιινληηθήο 

Πνιηηηθήο, Γηεύζπλζε Σερληθνύ ειέγρνπ Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κηθξνύ πδξνειεθηξηθνύ 

ζηαζκνύ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηζρύνο 0,13W ζηνλ Υείκαξξν 

Θεξκνπόηακν ζηα Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Σ.Κ. Λνπηξαθίνπ ηεο Γ.Δ.  Αξηδαίαο, 

Γήκνπ Αικσπίαο, Ν. Πέιιαο. 

 

Μνλάδα βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. 

Ζ κνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ  ιεηηνπξγεί νξζώο 

θαη ζύκθσλα κε ηνπο  εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. 

 

Αλνηρηό πδξνζεξαπεπηήξην 

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζην αλνηρηό πδξνζεξαπεπηήξην 

«ηέθαλνο Σδηβόπνπινο», γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη αζθάιεηα  ησλ 

ινπόκελσλ. 

Αιεμάλδξεην Τδξνζεξαπεπηήξην 

Δηήζηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαθαίληζεο ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ, κε 

ζθνπό ηελ παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ινπόκελσλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, όπσο αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θάγθεισλ, θξεαηίσλ.  

Γξάζεηο  

πκκεηνρή  σο ρνξεγνί ζηελ δηνξγάλσζε δηεζλώλ αεξαζιεηηθώλ αγώλσλ 

„FAI cat2‟ αιεμίπησην πιαγηάο θαη Κύπειιν Διιάδνο, ηα νπνία έιαβαλ ρώξα 

ζην Όξνο Βόξαο ζηνπο Πξνκάρνπο Αικσπίαο 23-27 Ηνπλίνπ 2021, ζηελ 

δηνξγάλσζε ηνπ 9νπ πξσηαζιήκαηνο tennis ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο 

Αξηδαίαο ζηηο 24-28 Απγνύζηνπ 2021 θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 

Φηιαζιεηηθνύ Οκίινπ Αξηδαίαο. θνπόο ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ είλαη ε 

ελίζρπζε ηνπ αζιεηηθνύ πλεύκαηνο θαη δξάζεσλ κε ηελ ηαπηόρξνλε πξνβνιή 

θαη δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Παξάιιεια πινπνηήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηεο Λνπηξόπνιεο εζεινληηθέο 

δξάζεηο από ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ( Ο.ΓΗ.Κ) κε ζθνπό ηελ 

πξνβνιή ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ην ζεηηθό αληίθξηζκα πνπ έρεη ζηελ πνιηηεία. 

 

Πξνβνιή 

Ζ εηαηξεία θαη γηα ην έηνο 2021 ζπλερίδεη λα πξνβάιεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο 

ζηα ςεθηαθά κέζα κε ηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο νξγαληθή ηεο ζέζε 

ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζηα ςεθηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, κέζα από 

ζπλερή δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ζηα επίζεκα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
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πνπ δηαζέηεη, πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ πξνζέιθπζε ζηνρεπκέλνπ θνηλνύ, ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο.  Σν ζήκα ην νπνίν απνηειεί άπιν πεξηνπζηαθό 

ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο θαη εμαζθαιίδεη ηελ ζέζε ηεο 

έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ, θαηνρπξώζεθε επίζεκα ζε Δπξσπατθό επίπεδν 

ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιώζζα. Σν ζήκα νξίδεη ηελ επσλπκία ηεο 

επηρείξεζεο, όπσο είλαη επξέσο γλσζηή ζηα ειιεληθά (ΠΟΕΑΡ ΛΟΤΣΡΑ 

ΑΛΜΧΠΗΑ) θαη ζηα αγγιηθά (POZAR THERMAL BATHS), κε 

απνηέιεζκα ηελ πξόιεςε θάζε απόπεηξαο παξαπνίεζεο, απνκίκεζεο ή 

απάηεο κε επίθιεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηεο. ηόρνο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ε πξνβνιή ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη ε πξνζέιθπζε 

αγνξώλ ζηόρσλ ηνπ εμσηεξηθνύ κε παξνπζία ζε δηεζλείο αλαγλσξηζκέλεο 

εθζέζεηο, όπσο εξβία, Γεξκαλία, Αγγιία, Πνισλία, Ρνπκαλία θαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ πξννξηζκνύ σο «Πξννξηζκόο ηεζζάξσλ επνρώλ». 

Άιινη ζηόρνη  

Ζ δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο απνηεινύλ 

ηνλ θπξηόηεξν ζηόρν ηεο εηαηξίαο κε ηελ ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ζηαζεξήο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ε νπνία εθαξκόζηεθε ην 2021. Ζ δεκηνπξγία 

ζύγρξνλσλ ρώξσλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαη ε ελαξκόληζή ηνπο κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε 

Πξνγξάκκαηα Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ θαη Λνπηξνζεξαπείαο θαη γηα ηα 

επόκελα έηε. 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.  

1.3. 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 2021  από ηνπο θαησηέξσ: 

 

Από 01/01/2021 - 31/12/2021: 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Θέζε 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ Πξόεδξνο Γ.. 

ΛΗΟΤΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αληηπξόεδξνο Γ.. 

ΟΤΣΚΑ ΠΔΣΡΟ Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

ΜΗΥΟΤ ΜΑΡΗΑ Μέινο 

ΑΓΡΑΜΑΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ Μέινο 

ΛΟΤΓΓΑ ΔΤΣΡΑΣΗΑ Μέινο 

ΣΕΔΚΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ Μέινο  (Παξαίηεζε 11/01/2021) 

ΜΑΓΓΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ Μέινο  (Παξαίηεζε 26/01/2021) 

ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Μέινο 
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1.4. 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 ιεηηνπξγία  ηεο επηρείξεζεο δηαθόπεθε γηα δεύηεξε θνξά 

ηνλ Ννέκβξην  ηνπ 2020 θαη ζπλερίζηεθε έσο ηελ 31
ε
 Μάηνπ 2021. Από ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 2021 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2021 (6 κήλεο), ε επηρείξεζε 

πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο ελώ παξάιιεια ήηαλ 

ππόρξεε ζηελ εθαξκνγή πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ, ηα νπνία πεξηόξηδαλ 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ επίηεπμε κέγηζησλ απνδόζεσλ, όπσο κεησκέλν 

σξάξην ιεηηνπξγίαο, όξην εηζόδνπ επηζθεπηώλ, επίδεημε πηζηνπνηεηηθώλ θηι.., 

σζηόζν κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα θαηάθεξε λα επηηύρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη λα αλαηξέςεη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο. 

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή 

αύμεζε ζηα θέξδε κεηά από θόξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 123%. 

ηα πιαίζηα απηά, ε Δηαηξεία ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμε ζην εζσηεξηθό, 

ζηνρεύνληαο ζηελ επέθηαζε θαη ζηελ βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνύλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο δηακνξθώζεθαλ ζπλνπηηθά σο εμήο: 

Ο Κύθινο Δξγαζηώλ αλήιζε ζην πνζό ησλ € 807 ρηι. έλαληη € 660 ρηι. ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο θαη παξνπζίαζε αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 22,23%. 

Σα Μηθηά Κέξδε αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 197 ρηι. έλαληη € -97 ρηι. ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο παξνπζηάδνληαο αύμεζε 301,52%. 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ   

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € 
01/01-

31/12/2021 

01/01-

31/12/2020 
Μεηαβνιή % 

        

Κύθινο Δξγαζηώλ 806.912,17 660.146,55 +22,23% 

Μηθηά Κέξδε 197.053,69 -97.784,59 +301,52% 

Πεξηζώξην Μηθηνύ θέξδνπο 24,42% -14,81% +64,89% 

E.B.I.T.D.A. 245.977,97 -154.493,77 +259.21% 

E.B.I.T. 118.779,35 -267.515,86 +144,40% 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  106.610,73 -274.579,21 +138,83% 

Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο 63.404,49 -274.579,21 +123,09% 
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Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (E.B.I.T.D.A.), αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 246 ρηι. έλαληη ηνπ 

πνζνύ ησλ € -154 ρηι. ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. 

Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε θέξδε ύςνπο € 107 

ρηι. έλαληη δεκηώλ πνζνύ € 275 ρηι. ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε θεξδώλ ηεο ηάμεσο ηνπ 138,84%. 

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 2021, 

παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθό Πξνζάξηεκα ηεο ίδηαο ρξήζεο. 

 

2. Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

2.1. 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 

 

2.2. Πξννπηηθέο γηα ηελ λέα ρξνληά 

 

Ζ Δηαηξεία επειπηζηεί νη ζπλέπεηεο ηεο εκθάληζεο ηνπ COVID-19 δελ ζα 

επεξεάζνπλ πεξαηηέξσ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

κέηξσλ γηα ηελ δηαζπνξά ηνπ COVID-19, όπσο νξίζηεθε από ηνλ Μάην ηνπ 

2022 ζα αθνινπζήζεη ζεηηθή πνξεία. Γηα ην ιόγν απηό παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηελ παλδεκία όζν θαη κε ηνλ θιάδν ηνπ 

Σνπξηζκνύ. 

 

2.3. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη 

 

Κίλδπλνο ηηκώλ αγνξάο ππεξεζηώλ 

 

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

ππεξεζηώλ, είλαη ειάρηζηνο.  

 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεη γηα ηπρόλ απνκείσζε ησλ 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. 
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πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

 

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.  

 

Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

 

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

ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο είλαη νπζησδώο αλεμάξηεηα από 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο δελ εκθάληζε δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ζ Δηαηξεία παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά ζε αλαγλσξηζκέλα θαη 

θεξέγγπα αληηζπκβαιιόκελα κέξε. Δίλαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, ε ππνβνιή 

ζε δηαδηθαζίεο πηζηνιεπηηθνύ ειέγρνπ όισλ ησλ πειαηώλ, ζηνπο νπνίνπο 

παξέρνληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο επί πηζηώζεη.  

 

Δπηπξόζζεηα, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο παξαθνινπζνύληαη, ζε ζπλερή βάζε, 

κε ζθνπό ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ από επηζθαιείο απαηηήζεηο. Όζνλ 

αθνξά ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν πνπ πξνθύπηεη από ηα ππόινηπα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο, πνπ απνηεινύληαη 

από κεηξεηά θαη ηζνδύλακα κεηξεηώλ, ν θίλδπλνο απνξξέεη από ηε κε 

ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ από ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, κε κέγηζηε 

έθζεζε ίζε κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ απηώλ κέζσλ.  

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη θίλδπλν ξεπζηόηεηαο θαζώο ην θεθάιαην 

θίλεζεο επαξθεί γηα λα θαιύςεη ηεο αλάγθεο ηεο. 

 

Κεθαιαηνπρηθόο θίλδπλνο 

 

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 
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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.  

 

3. Πεξηβαιινληηθά θαη ινηπά ζέκαηα 

 

πκκόξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα. Όιεο 

νη δξαζηεξηόηεηεο εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ειαρηζηνπνηώληαο θάζε ηύπνπ όριεζε. 

 

4. Πνιηηηθή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε 23 άηνκα, 5 κόληκνπο 

απαζρνινύκελνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ελώ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 122 άηνκα θαη απαζρνιήζεθαλ 158 (αθνξά θαη πξνζσπηθό πνπ 

πξνζιήθζεθε ην πξνεγνύκελν έηνο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο νινθιεξώζεθαλ 

θαηά ην 2021) . πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6.956 εκεξνκίζζηα. 

ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2020 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. 

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. 

 

5. Επηδόζεηο ηεο Εηαηξείαο 

 

5.1. Αξηζκνδείθηεο 

  

2021 

 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 

CURRENT RATIO 

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 2,91 

θνξέο 

661.797,44 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

227.427,89 

        

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 

QUICK RATIO 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό-

Απνζέκαηα 2,89 

θνξέο 

658.236,94 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

227.427,89 

  
 

 

Σακηαθή Ρεπζηόηεηα  

ACID TEST RATIO 

 

Γηαζέζηκα 1,86 

θνξέο 

423.754,49 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

227.427,89 

    
    Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα                   

DEPT TO EQUITY 

Ξέλν Κεθάιαην 
6,56% 

271.670,69 

Ίδηα Κεθάιαηα 4.140.109,86 

    Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα  

CURRENT 

LIABILITIES TO NET 

WORTH 

 

Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 
5,49% 

227.427,89 

Καζαξή Θέζε 4.140.109,86 

    

Κάιπςε Παγίσλ  

FIXED ASSETS TO 

NET WORTH 

 

Αλαπόζβεζηε αμία Παγίνπ 

Δλεξγεηηθνύ 
91,35% 

3.781.783,52 

Καζαξή Θέζε 

 

 

4.140.109,86 
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Κπθινθνξνύλ 

Δλεξγεηηθό πξνο 

πλνιηθό Δλεξγεηηθό 

CUERRENT ASSETS 

TO TOTAL ASSETS 

RATIO 

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

14,89% 

661.797,44 

πλνιηθό Δλεξγεηηθό 4.443.580,96 

    
    

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Παγίσλ 

FIXED ASSETS 

TURNOVER RATIO 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

0,21 

θνξέο 

806.912,17 

Αλαπόζβεζηε αμία 

 Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ 

 

 

3.781.783,52 

 

 

 

   Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

ζπλνιηθνύ Δλεξγεηηθνύ 

ASSET TURNOVER 

RATIO 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

0,18 

θνξέο 

806.912,17 

πλνιηθό Δλεξγεηηθό 4.443.580,96 

    Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

OWNER'S EQUITY 

TURNOVER RATIO 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ 0,19 

θνξέο 

806.912,17 

Iδηα Κεθάιαηα 4.140.109,86 

    Μηθηό Κέξδνο 

Δθκεηαιιεύζεσο  

GROSS PROFIT 

MARGIN 

Μηθηά Κέξδε 

24,42% 

197.053,69 

Κύθινο Δξγαζηώλ 806.912,17 

    Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ πξν 

Απνζβέζεσλ  

RETURN OF 

INVESTMENT 

Κέξδε Υξήζεο πξν 

Απνζβέζεσλ 

5,94% 

245.977,97 

Καζαξή Θέζε 4.140.109,86 

 

6. Με ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

ηελ θιεηόκελε ρξήζε δελ έρνπλ πξνθύςεη αμηνζεκείσηνη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ λα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο. 
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7. Λνηπά ζέκαηα 

 

7.1. 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. 

 

7.2. Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 

Ζ Δηαηξεία δελ δηεμάγεη έξεπλα θαη δελ δηαζέηεη ηκήκα αλάπηπμεο. 

 

7.3. Τπνθαηαζηήκαηα 

 

Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο.  

 

7.4. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο 

 

Με ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ηνπ 2021 ε εηαηξεία όθεηιε λα εθαξκόζεη θαηόπηλ 

λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο Μνλάδεο Ηακαηηθήο Θεξαπείαο ηα 

πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια έσο θαη ηηο 31-5-2022. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

επηρείξεζεο ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην 

εμσηεξηθό ( IFT Βειηγξάδη 2022, WTE Αζήλα 2022) ελίζρπζαλ ηελ 

εμσζηξέθεηα ηεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη δπλακηθή παξνπζία ζηνλ ρώξν ηεο 

θπζηθήο επεμίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ Ν.4875/2021 πνπ αθνξά ηελ ζύζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο Ηακαηηθέο Πεγέο Διιάδνο Α.Δ.,  νδήγεζε ζηελ ιήςε απόθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο γηα ηελ πξόζεζε λα αμηνπνηεζεί ην 

ζύλνιν ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πεγάδνπλ από ηνλ ηακαηηθό θπζηθό πόξν ηόζν 

εληόο ηεο λνκνζεηηθά νξηνζεηεκέλεο δώλεο κε θέληξν ηελ αλαγλσξηζκέλε 

ηακαηηθή πεγή θαη αθηίλα 500 κέηξσλ, όζν θαη πέξα από απηήλ, εμαληιώληαο 

θαηά ην δπλαηόλ, ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο πεξηνρήο αλεμαξηήησο ηεο 

ύπαξμεο ηνπ Δηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο . πλεπώο, εληόο ηεζζάξσλ εηώλ 

από ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν Γήκνο δεζκεύηεθε γηα ηελ 

ππνβνιή επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηνπ ηακαηηθνύ θπζηθνύ πόξνπ θαη εληόο δέθα 

εηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ.  Σν έηνο 2022 αλακέλεηαη λα 

επαλαθέξεη ηνλ ηνπξηζκό ζηα επίπεδα ηεο πεξηόδνπ πξν θνξσλντνύ θαη ε 

επηρείξεζε ζα αμηνπνηήζεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο γηα λα πεηύρεη κέγηζηα 

απνηειέζκαηα. 
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Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

1. Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (Ιζνινγηζκόο) ηεο «ΛΟΤΣΡΑ 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α.» ηεο 

31/12/2021

Ποσά σε ΕΥΡΩ 2021 2020

Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία

Ακίνθτα 3.651.186,92 3.621.843,82

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 66.243,62 67.316,63

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 60.509,92 71.920,49

3.777.940,46 3.761.080,94

Άυλα πάγια ςτοιχεία

Λοιπά αφλα 1.493,10 2.053,09

Προκαταβολζσ και μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία - 123.793,75

1.493,10 125.846,84

Χρηματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία

Λοιπά 2.349,96 2.349,96

2.349,96 2.349,96

3.781.783,52 3.889.277,74

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεφματα 3.560,50 11.211,76

3.560,50 11.211,76

Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολέσ

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 70.185,76 106.025,62

Λοιπζσ απαιτιςεισ 164.163,09 250.702,69

Προπλθρωμζνα ζξοδα 133,60 -

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν 423.754,49 54.801,81

658.236,94 411.530,12
661.797,44 422.741,88

Σφνολο Ενεργητικοφ 4.443.580,96 4.312.019,62

Καθαρή θέςη

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 3.681.000,00 3.681.000,00
3.681.000,00 3.681.000,00

Αποθεματικά και αποτελέςματα εισ νέο

Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ 19.264,07 19.264,07

Αφορολόγθτα αποκεματικά 100.050,00 -

Αποτελζςματα εισ νζο 339.795,79 276.391,30

459.109,86 295.655,37

Σφνολο καθαρήσ θέςησ 4.140.109,86 3.976.655,37

Προβλέψεισ

Προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 31.800,41 16.027,12

Λοιπζσ προβλζψεισ - 20.120,37

31.800,41 36.147,49

Υποχρεϊςεισ

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 44.242,80 55.596,15

44.242,80 55.596,15

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ

Βραχυπρόθεςμο μζροσ μακροπροθζςμων δανείων 49.950,00 -

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 31.736,67 106.240,31

Φόροσ ειςοδιματοσ 45.074,84 800,00

Λοιποί φόροι και τζλθ 20.425,38 17.646,65

Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 2.300,00 49.895,44

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 77.941,00 64.810,16

Έξοδα χριςεωσ δουλευμζνα - 2.101,29

Έςοδα επομζνων χριςεων - 2.126,76

227.427,89 243.620,61

Σφνολο υποχρεϊςεων 271.670,69 299.216,76

4.443.580,96 4.312.019,62Σφνολο καθαρήσ θέςησ, προβλέψεων και υποχρεϊςεων

Σφνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχειϊν

Σφνολο μη κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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2. Καηάζηαζε απνηειεζκάηωλ ηεο «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 

ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α.» ηεο πεξηόδνπ 1/1 - 31/12/2021 

 

2021 2020

806.912,17 660.146,55

609.858,48 757.931,14

197.053,69 -97.784,59

244.849,72 139.608,12

441.903,41 41.823,53

261.164,61 270.703,73

12.572,71 35.526,75

76.229,68 10.194,91

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 26.842,94 7.086,00

118.779,35 -267.515,86

5,58 20,82

12.174,20 7.084,17

106.610,73 -274.579,21

43.206,24 -

63.404,49 -274.579,21

Έξοδα διοίκθςθσ

Έξοδα διάκεςθσ

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ

Αποτελέςματα προ τόκων και φόρων

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα

Αποτελέςματα προ φόρων

Φόροι ειςοδιματοσ

Αποτελέςματα μετά από φόρουσ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά σε ΕΥΡΩ

Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ)

Κόςτοσ πωλιςεων

Μικτό αποτέλεςμα

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα

 
 

Πξνζάξηεκα (εκεηώζεηο) επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Εηαηξεία 

 

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

Ο.Σ.Α. 

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

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 01/01/2021 – 31/12/2021 

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. 

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. 
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2. Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο 

 

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. 

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 
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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. 

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 
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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. Αλαιύζεηο θνλδπιίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

3.1. Eλζώκαηα πάγηα 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

θίλεζε θαη ηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ θαη άπισλ 

παγίσλ. 

 

Σεκείσζε: 

Σν θνλδύιη ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2020 «Πξνθαηαβνιέο θαη κε 

θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή» πνζνύ € 123.793,75 αθνξά ζε 

πξνθαηαβνιέο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ, ε νινθιήξσζε ηνπ 
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νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηεο ρξήζεο 2021, κεηαθέξζεθε ζηνλ 

αληίζηνηρν ινγαξηαζκό παγίσλ ζηνηρείσλ θαη δηελεξγήζεθαλ νη 

πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν απνζβέζεηο. 

 

3.2. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο θαη ελδερόκελεο 

επηβαξύλζεηο (ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο) εθηόο ηζνινγηζκνύ 

(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 2021. 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 € 37.593,20. 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. 

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

217.614,86 

 

 

3.3. Έζνδα ή έμνδα ηδηαηηέξνπ ύςνπο ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή 

ζεκαζίαο 

 

Αλάιπζε εζόδωλ: 

Πεξηγξαθή 

Λνγαξηαζκνύ 

 Υξήζε 

2021 

Υξήζε 

2020 

Πσιήζεηο 

ππεξεζηώλ: 

€ 806.912,17 660.146,55 

Έζνδα 

παξεπόκελσλ 

αζρνιηώλ: 

€ 244.849,72 139.608,12 

Έζνδα 

θεθαιαίσλ: 

€ 5,58 20,82 

 

Αλάιπζε εμόδωλ: 

Πεξηγξαθή 

Λνγαξηαζκνύ 

 Υξήζε 

2021 

Υξήζε 

2020 

Ακνηβέο θαη 

έμνδα 

πξνζσπηθνύ: 

€ 413.711,68 503.899,97 

Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ: 

€ 51.560,39 93.618,82 

Παξνρέο 

ηξίησλ: 

€ 209.991,08 284.783,29 

Φόξνη – Σέιε: € 62.519,19 86.136,28 

Γηάθνξα 

έμνδα: 

€ 83.045,75 78.567,89 

Σόθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα: 

€ 12.141,20 7.084,17 

Απνζβέζεηο 

παγίσλ 

ζηνηρείσλ: € 

   

127.198,62 

   

113.022,09 

Πξνβιέςεηο: € 15.773,29 - 
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3.4. Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ 

 

Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε 23 άηνκα, 5 κόληκνπο 

απαζρνινύκελνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ελώ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 122 άηνκα θαη απαζρνιήζεθαλ 158 (αθνξά θαη πξνζσπηθό πνπ 

πξνζιήθζεθε ην πξνεγνύκελν έηνο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο νινθιεξώζεθαλ 

θαηά ην 2021) . πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6.956 εκεξνκίζζηα. 

ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2020 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. 

 

3.5. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

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.  

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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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή  

 

Πξνο ηνλ κνλαδηθό κέηνρν ηεο Μνλνκεηνρηθήο Αλώλπκεο Δηαηξείαο 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ 

Α.Δ. Ο.Σ.Α.»  

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Γλώκε κε επηθύιαμε  

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 2021, 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 θαη 2 θαη ηηο 

πηζαλέο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 3 θαη 4 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 

2021, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014. 

 

Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε  

Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

1) ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο» 

πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από ηελ πξνεγνύκελε 

ρξήζε πνζνύ € 37.660,43. 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 € 16.909,82. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο 

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

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 

 

2) ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Λνηπέο Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη 

θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε πνζνύ € 

29.245,13. 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 € 1.429,00. 

Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ «Λνηπώλ 
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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 € 

14.549,52 θαη ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ 

απηώλ θαη ηελ ελδερόκελε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

 

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

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

2021. 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 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. 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 

 

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 € 37.593,20. 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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ηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.  

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

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. 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

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 
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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 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. 

Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

 

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: 

 



28 

 

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

θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 

ηνπ N. 4545/2018 θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2021. 

 

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, 02 επηεκβξίνπ  2022 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

Παλαγήο Υξπζ. Μαξηλάθεο 

Αξ. Μεηξώνπ .Ο.Δ.Λ.: 24201 

 

K.M.C. Οξθωηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο Α.Ε. 

Κεθηζίαο 293 θαη Γειηγηάλλε, Αζήλα 14561 

Αξ. Μεηξώνπ Σ.Ο.Δ.Λ.: 167 

 

 

Δηδηθόηεξα ν νξθσηόο ινγηζηήο θ. Οξθαλνπδάθεο Ισζήθ αλαθέξεη:« Τα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2021 απμήζεθαλ θαηά 140.000,00επξώ. Τν 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο κεηά ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο αλήιζε ζε θέξδνο 

63.404,49 επξώ έλαληη δεκηώλ 274.579,21 επξώ ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Ο 

ηζνινγηζκόο είλαη κηα ζηαηηθή ηεο επηρείξεζεο ζηηο 31.12.2021. Απηό ζεκαίλεη 

όηη ηα λνύκεξα πνπ βιέπεηαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηελ επόκελε κέξα αιιάδνπλ, δηόηη 

πξνθύπηνπλ λέα παξαζηαηηθά, γίλνληαη θαηλνύξγηεο πιεξσκέο θηι. Οη 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνπ θζάλνπλ ηηο 70.185,76€ είλαη ην ππόινηπν ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο όκσο έρνπκε ηα ζύλνια ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα όιεο ηεο ρξήζεο, δελ είλαη ππόινηπα δειαδή θαηά ηελ 31.12.2021 

αιιά ζύλνια όιεο ηεο ρξνληάο. Να ππελζπκίζσ όηη ν έιεγρνο καο είλαη 

δεηγκαηνιεπηηθόο. Δθόζνλ είραλ γίλεη νη πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

γλώκε κε επηθύιαμε παξαηήξεζε 1 θαη 2 ζεσξνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα ζα 

ήηαλ κεησκέλα θαηά ην πνζό ησλ πξνβιέςεσλ. Σρεηηθά κε ηηο επηβεβαησηηθέο 

επηζηνιέο παξαηήξεζε λν 3 δελ κπνξέζακε λα επηβεβαηώζνπκε ην ππόινηπν 

γηαηί δελ απαληήζεθαλ όιεο, δελ ζεκαίλεη όηη ηα ππόινηπα δελ πθίζηαληαη απιά 

δελ κπνξέζακε λα ηα δηαζηαπξώζνπκε. Σρεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε λν 4
 
ε 

δηαδηθαζία ησλ ειεγθηώλ από ηελ δηθή καο πιεπξά δελ αθνπκπάεη ην θνκκάηη 

ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ, ζπλεπώο δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ην 

ύςνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ κπνξεί λα θέξεη έλαο θνξνινγηθόο έιεγρνο θαη 

γηα απηό δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε θαηά πόζν έλαο θνξνινγηθόο έιεγρνο 

κπνξεί λα βγάιεη δηαθνξέο. Οηηδήπνηε άιιν ρξεηάδεζηε είκαη ζηελ δηάζεζή 

ζαο.» 
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Ο θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο δεηάεη κηα δηεπθξίληζε από ηελ ινγίζηξηα 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηη αθνξνύλ. ηελ αίζνπζα εηζήιζε ν θ.Μήλνπ 

Υξήζηνο. 

Πξνηνύ πάξεη ηνλ ιόγν ε ινγίζηξηα, ε λνκηθόο θ. Μέιθνπ Αιεμάλδξα 

αλαιύεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ από ηηο αγσγέο, αλαθέξνληαο : « Έρνπλ 

ηειεζηδηθίζεη ζρεδόλ όιεο, έρνπκε δύν πνπ ήηαλ από πξόζηηκα ηνπ ΣΔΠΔ ζε 

εθθξεκόηεηα, κία ζρεηηθά κε έλα αηύρεκα πνπ έγηλε ζηα Λνπηξά ε νπνία 

ηειεζηδίθεζε ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα θαη θέξδηζε ε επηρείξεζε, νπόηε δελ 

πθίζηαηαη ε απαίηεζε, ε άιιε απαίηεζε ησλ 17 εξγαδνκέλσλ ηειεζηδίθεζε ζε 

δεύηεξν βαζκό αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο έθεζεο, όπνπ θαη 

πάιη δελ δηθάζηεθαλ ηα πνζά, νπόηε ζηελ νπζία εθθξεκνύλ ηα δύν πξόζηηκα ηνπ 

ΣΔΠΔ. Απηά αθνξνύλ ην θνκκάηη ησλ αγσγώλ. » 

 

Ο θ. Οξθαλνπδάθεο Ησζήθ αλαθέξεη όηη έρεη ηελ ιίζηα κε όιεο ηηο απαηηήζεηο 

θαη κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο δξάζεηο ησλ απαηηήζεσλ ρσξίο λα αλαθεξζνύλ 

νλόκαηα. 

 

Σνλ ιόγν έρεη ε ινγίζηξηα ηεο επηρείξεζεο θ Πιέζθα Κπξηαθή : « Οη 

απαηηήζεηο είλαη ππόινηπα πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε από πνιύ παιηά 

(2008-2010) θαη αθνξνύλ πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο πνπ 

δόζεθαλ θαη δελ κπόξεζαλ λα ηηκνινγεζνύλ. Έλα ππόινηπν από ηνλ ΔΟΤ θαη 

θάπνηα ζηάζηκα ππόινηπα ρξόλσλ. » 

 

Ο θ. Οξθαλνπδάθεο Ισζήθ :« Η δηαγξαθή κηα απαίηεζεο δελ ζεκαίλεη όηη 

δελ κπνξνύκε λα ηελ εηζπξάμνπκε. Μπνξεί κε ηελ εγγξαθή ηεο πξόβιεςεο λα 

θέξνπκε ηηο θαηαζηάζεηο ζε πην ξεαιηζηηθό ζεκείν απηό όκσο δελ ζεκαίλεη όηη 

ε απαίηεζε δελ κπνξεί λα δηεθδηθεζεί από ηελ επηρείξεζε. » 

 

πλερίδεη ε θ. Πιέζθα Κπξηαθή κε ηελ αλάιπζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο 

θαηάζηαζεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ ιάβεη ηα κέιε.  

 

Ο θ. Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο δεηά κηα δηεπθξίληζε επί ησλ πνζώλ ησλ 

εζόδσλ θαη εμόδσλ θαη πόζν δηάζηεκα ιεηηνύξγεζε ε επηρείξεζε ην 2020 θαη 

2021 θαζώο θαη επί ησλ πξνβιέςεσλ. Ο θ. Σζαξθληάο Πέηξνο δεηά λα 

ελεκεξσζεί γηα ην εάλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ππόζεζε ηνπ Αύξα θαη ε θ. Πιέζθα ελεκεξώλεη ην ζώκα όηη δελ ππάξρεη 

θαλέλα παξαζηαηηθό σο απαίηεζε.  

 

Ο πξόεδξνο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο αλαθέξεη όηη ε επηρείξεζε  ιεηηνύξγεζε 

7 κήλεο ην 2020 θαη 6 κήλεο ην 2021 θαη ζπλερίδεη κε ηελ εηζήγεζε ηνπ σο 

πξόεδξνο ηεο επηρείξεζεο : « Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ γηα λα ςεθίζνπκε 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2021, κηα ρξνληά πνπ ζεκαδεύηεθε 

όπσο θαη ην 2020 από ηνλ covid-19. Έλαλ ην πνπ έθαλε παγθόζκηα δεκία ηόζν 

ζηελ πγεία όζν θαη  ζηελ νηθνλνκία. Η δσή όισλ άιιαμε, ε θαζεκεξηλόηεηα 
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όισλ άιιαμε καδί θαη ε νηθνλνκία θαη ηνπξηζκόο πνπ θιόληζε θαη ηελ 

επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ. Η επηζθεςηκόηεηα κεηώζεθε πνιύ θαηά ην 2020, 

πξάγκα πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην 2021. Η ιεηηνπξγία γηα ην 2021 μεθίλεζε ζηηο 

01.06.2021 κε ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο θαη έπξεπε λα εθαξκόδεη ζπγθεθξηκέλα 

πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια. Η επηζπκία ηνπ θόζκνπ όκσο γηα λα ηαμηδέςεη ήηαλ 

κεγάιε θαη κε ηελ άξζε ησλ κέηξσλ ε επηζθεςηκόηεηα άξρηζε λα απμάλεηαη. Με 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2021 θαίλεηαη όηη δνπιέςακε, δελ θάλακε ππεξβνιέο κε ην 

πξνζσπηθό, ππήξρε ελεξγή ζπκκεηνρή από όια ηα κέιε δηεπζπληή, αληηπξόεδξν, 

εληεηαικέλνπο ζπκβνύινπο  ζηελ δηαρείξηζε . Γηα όζνπο δελ γλσξίδνπλ κεηά 

από ελέξγεηεο καο ζπκπεξηειήθζε ε επηρείξεζε ζηελ θξαηηθή νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, θαζώο αξρηθά νη ηακαηηθέο 

επηρεηξήζεηο εμαηξνύληαλ. Απηό ην πνζό ελίζρπζε ηα ηακεηαθά καο δηαζέζηκα 

εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ζήκεξα εμνθιήζακε ην πνζό απηό, θαζώο ην 

πξνεγνύκελν κήλα επηζηξέςακε 41.000,00 επξώ κεηά θαη ηελ έθπησζε 

ζπλέπεηαο από ηηο 156.000,00επξώ πνπ ιάβακε. Να αλαθέξσ ζήκεξα 

δηαλύνπκε κηα πνιύ θαιή πεξίνδν γηα ηελ Λνπηξόπνιε ηόζν ζε επηζθεςηκόηεηα 

όζν θαη ζε εηζπξάμεηο. Τν 2020 εθδόζεθαλ 113.107 εηζηηήξηα, ην 2021 192.208 

εηζηηήξηα θαη ην 2022 κέρξη θαη ηνλ Αύγνπζην εθδόζεθαλ 208.387 εηζηηήξηα. 

Σρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο δηκήλσλ, θάλνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δηκήλσλ 

θαη δελ πξνζιακβάλνπκε όια ηα άηνκα. Τν 2021 δνπιέςακε κε 117 δίκελα γηα 

6 κήλεο ιεηηνπξγίαο. Απηή ηε ζηηγκή νη ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ζην κηθξό πνζό ησλ 17.000,00 επξώ, δελ ρξσζηάκε πνπζελά θαη λα 

επηζεκάλσ ηηο απμήζεηο πνπ είρακε ζηνπο ινγαξηαζκνύο ξεύκαηνο κε ηελ ξήηξα 

αλαπξνζαξκνγήο. Μέρξη ρζεο 05.09.2022 ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ζην 

πνζό ησλ 419.235,80 επξώ. Μπνξνύκε πιένλ λα κηιάκε γηα αλάπηπμε θαη 

ππνδνκέο, θαζώο αλακέλνπκε λα παξαιάβνπκε έλα ζεκαληηθό έξγν θαηαζθεπήο 

wc κέζα ζηελ Λνπηξόπνιε θαη αλακέλεηαη λα γίλεη θαη λέν έξγν wc 

απνδπηεξίσλ θαη ζε άιινπο ρώξνπο ηεο Λνπηξόπνιεο. Σπλεπώο έρνπκε ην 

εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Υδξνειεθηξηθνύ πνπ απνδίδεη 

αξθεηά ρξήκαηα κεληαίσο, ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ρείκαξξνπ,  ηελ ΜΠΔ, ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ηνπ θνηλνύ είκαζηε έηνηκνη λα ππνβάιινπκε πξόηαζε ζηνλ λέν 

αλαπηπμηαθό λόκν, ε νπνία ζα αιιάμεη πνιύ ηελ εηθόλα ηεο πηζίλαο, ηνπ 

αλνηρηνύ Υδξνζεξαπεπηεξίνπ. Θα κηιάκε πιένλ γηα κηα Δπξσπατθή 

Λνπηξόπνιε. Τα ίδηα πξόζσπα έθεξαλ απηά ηα απνηειέζκαηα. Δίρα αλαθέξεη 

όηη ζα θέξσ έλα κάλαηδεξ πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηελ εμσζηξέθεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη απηό είλαη θάηη πνπ δνπιεύεηαη, γηαηί κελ μερλάκε όηη ήκαζηαλ 

θιεηζηνί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Τώξα πνπ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη 

κεηαθηλήζεηο ην επηηξέπνπλ ζα δνύκε πνιύ δεζηά θαη απηή ηε ζέζε. 

Σπκκεηείρακε ζηελ παγθόζκηα ηνπξηζηηθή έθζεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ IFT2022 θαη 

ήδε έρνπκε ηελ αλακελόκελε επηζθεςηκόηεηα, όπσο θαη είρακε θαη ζηελ 

ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνύ Σέξβσλ δηθεγόξσλ ζην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ 

πνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή καο. Δπίζεο, ππνβάιιακε αίηεκα γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ ζην Λνλδίλν, ην νπνίν έγηλε απνδεθηό θαη 

θαηνρπξώζακε ζε Δπξσπατθό επίπεδν ην ινγόηππν ηεο επηρείξεζεο. 



31 

 

Σπλερίδνπκε λα ζσξαθίδνπκε ηελ Λνπηξόπνιε θαη λα δνπιεύνπκε γηα απηή. 

Μπνξνύκε όινη καδί λα θνηηάκε ην κέιινλ αηζηόδνμα θαη λα αλαπηύμνπκε ηελ 

Λνπηξόπνιε αθόκα πεξηζζόηεξν. Σαο επραξηζηώ» 

 

Σνλ ιόγν έρεη ν θ. Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο :« θ. Πξόεδξε ζηελ έθζεζε 

πνπ καο αλαπηύμαηε αλαθέξαηε ηελ θαηαζθεπή wc, απηά αλαθέξνληαη ζηελ 

ρξήζε ηνπ 2021 πνπ εμεηάδνπκε ή ζην ζήκεξα; Καη ε έγθξηζε γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ έθζεζε αθνξά ησξηλή πεξίνδν; Σρεηηθά κε ην πδξνειεθηξηθό ηη απνδίδεη;» 

 

Ο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο απαληάεη πσο όια αθνξνύλ ηελ ησξηλή πεξίνδν θαη 

όηη είρακε πνιιέο πξνηάζεηο γηα πξνβνιή ζην εμσηεξηθό κε ζπκκεηνρή ζε 

εθζέζεηο θαη ην πδξνειεθηξηθό απνδίδεη κε βάζε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ. 

 

Ο θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο επηζεκαίλεη: « Σηηο 30 Σεπηεκβξίνπ ιήγεη ε 

κίζζσζε κε ην αλαςπθηήξην θαη αθνινπζεί ε ιύζε κίζζσζεο γηα ην εζηηαηόξην, 

ηη πξνγξακκαηηζκό έρεηε ζρεηηθά κε απηέο ηηο ιήμεηο; Σε 20 κέξεο ην 

αλαςπθηήξην δελ ζα έρεη ηδηνθηήηε, ηη ζθνπό έρεηε, ζα ην ιεηηνπξγήζεη ε 

επηρείξεζε ζα ην βγάιεηε ζε δεκνπξαζία; » 

 

Ο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο: « Υπάξρεη έλα πιάλν αιιά ζα γλσξίδνπκε 

πεξηζζόηεξα ηελ εξρόκελε βδνκάδα, κεηά θαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πνπ ζα 

γίλεη ζην νπνίν ζα ήζεια θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο πνπ έρεηε ζην 

δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. Σε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ παξαιαβή πνπ ζα γίλεη ζα 

πξέπεη λα κείλεη θάπνην δηάζηεκα θιεηζηό γηα λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο 

παξεκβάζεηο θαη λα αθνινπζήζνπλ νη δηαδηθαζίεο. Τν δύζθνιν κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ από πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αλεύξεζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ ζπκβάζεσλ. » 

 

Ο θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο : « Γηαηί δελ εηνηκαζηήθαηε λσξίηεξα, αθνύ ε 

αίηεζε έρεη γίλεη πνιύ λσξίηεξα; Καη πήξαηε απόθαζε λα γίλεη ε ιύζε ησλ 

Σεπηέκβξην. Δίραηε ηόζνπο κήλεο κπξνζηά ζαο γηα λα πξνεηνηκαζηείηε.» 

 

Ο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο: «Σαο είπα όηη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο παξεκβάζεηο 

ζην θηίξην, θαζώο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη θαη πξέπεη λα κηιήζνπκε κε ην δηνηθεηηθό πξώηα. Πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία κε ηελ παξαιαβή θαη κεηά λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

όπνηα δηαδηθαζία» 

 

Ο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο : « Ννκίδσ πσο έγηλε ζαθέο όηη κε όπνηα κνξθή 

ιεηηνπξγήζεη ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξώηα νη παξεκβάζεηο.» 

 

Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Υαηδεδεκεηξίνπ  Αζαλάζηνπ: « Δπεηδή 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ν θάζε ζύκβνπινο ιεηηνπξγεί απηόλνκα από ηελ παξάηαμε 

ηνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Παξνύηνγινπ αλ ην ζεκεξηλό ζέκα ζπδήηεζεο 
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ηνπ Ιζνινγηζκνύ είλαη πνιηηηθό ή νηθνλνκηθό; Δάλ είλαη νηθνλνκηθό λα 

πξνεγεζείηε εζείο εάλ είλαη πνιηηηθό λα πξνεγεζώ εγώ. Θα ήζεια λα θάλσ κηα 

παξάθιεζε λα επηθξαηήζεη ήπην θιίκα θαηά ηελ ζπδήηεζε. Σπκκεηέρσ ζήκεξα 

σο κέηνρνο ζνβαξά πξνβιεκαηηζκέλνο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε αηζηνδνμία γηα ην ηη 

θαιό κπνξεί λα πξνθύςεη από απηή ηελ δηαδηθαζία, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη 

ζύληνκνο. Θα πξέπεη λα ςεθίζνπκε σο πξόζσπα θαη όρη σο κέιε κηαο 

παξάηαμεο. Σπκθσλώ κε ηνλ θ. Παξνύηνγινπ όηη έρεη θαη πνιηηηθό ραξαθηήξα 

ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Η ινπηξόπνιε είλαη κηα από ηηο πην επηζθέςηκεο 

Λνπηξνπόιεηο ζηελ ρώξα καο θαη γηα λα θζάζεη ζε απηό ην επίπεδν ρξεηάζηεθε 

δνπιεηά πνιιώλ εηώλ κε ζπκκεηνρή ηδησηώλ, Γεκάξρσλ, Πξνέδξσλ. Όινη 

έβαιαλ ηελ δηθή ηνπο πηλειηά. Δπεηδή ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη γξήγνξα 

ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο. Η αλάπηπμε πξέπεη λα είλαη 

ζπλερήο θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο γηα απηό θαη ρξεηάδνληαη νη 

θαηάιιεινη άλζξσπνη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Γίλσ κεγάιε βαξύηεηα ζηνπο 

αλζξώπνπο πνπ δηνηθνύλ κηα επηρείξεζε. Παξαηεξώ όηη ν θόζκνο πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα απηέο ηηο ζπλεδξηάζεηο όιν θαη ιηγνζηεύεη. Κάπνηε ζε απηά ηα 

ζεσξεία είρε πνιιά άηνκα. Απηό ζηέιλεη έλα κήλπκα. Πξηλ ιίγνπο κήλεο 

ζπλεδξηάζακε θαη θηλεηνπνηεζήθακε ζπιινγηθά γηα λα μεπεξάζνπκε ηνλ 

θίλδπλν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Δγώ έρσ σο ζηόρν, ιόγσ θαη ηεο δνπιεηάο κνπ ηα 

Λνπηξά από θέληξν Υδξνζεξαπείαο λα γίλνπλ Κέληξν επεμίαο ζε ζπλεξγαζία κε 

εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνύο θαη πξνζσπηθό. Πξνηείλσ ινηπόλ λα γίλεη ε κειέηε 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πξννπηηθήο γηα κηα Λνπηξόπνιε κε θνηλσληθό 

ραξαθηήξα πνπ ζα απεπζύλεηε ζε όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα θαη ηάμεηο γηα λα 

κελ απνθιείεηαη θαλείο από ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ο ρξόλνο πεξλάεη γξήγνξα θαη 

δελ πξέπεη λα καο βξεη απξνεηνίκαζηνπο. Αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ 

πξνέδξνπ γηα ηνλ ηζνινγηζκό δηαπηζηώζακε όηη έθηαηγε ν covid γηα ην 2021, 

ήηαλ πνιύ ζπλνπηηθόο, θαη πόζν πξόρεηξα είλαη θηηαγκέλνο, θαζώο θαη όηαλ 

ξώηεζε ν θ. Παξνύηνγινπ γηα ην αλαςπθηήξην ν θ. Μπάηζεο είπε ζα ην δνύκε 

ηώξα. Αθήλεηε ηα ζέκαηα λα θζάζνπλ ζην παξά πέληε γηα λα δώζεηε ιύζεηο. Η 

ζεκεξηλή δηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη ηελ επηρείξεζε κε ηξόπν πξόρεηξν θαη 

παξαμελεύνκαη θ. Μπάηζε όηαλ ιέηε όηη κε έθπιεμε ν θόζκνο ζαο πξνηίκεζε, 

γηαηί αλ είραηε θάλεη ζσζηή δνπιεηά ν θόζκνο ζα ζαο πξνηηκνύζε έηζη θ αιιηώο. 

Έρνληαο ηηο θαηαζηάζεηο ησλ εληαικάησλ ηνπ 2021 ζηα ρέξηα κνπ βιέπσ όηη ηα 

ρξήκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ δαπαλήζεθαλ κόλν ζε ακνηβέο δηνηθνύληα, 

ζπλεξγαηώλ, κηζζνύο πξνζσπηθνύ, δηκήλσλ, ακνηβέο ινγηζηώλ, πξνκήζεηα 

αλαισζίκσλ. Δίλαη έλαο ηζνινγηζκόο όπσο είπε θαη ν νξθσηόο, νξηαθά 

ηζνζθειηζκέλνο, έρνπκε έλα πξντόλ από ηελ θύζε θαη απιώο ην ζπληεξνύκε 

απνξώ πσο κηα ηέηνηα επηρείξεζε κπήθε κέζα όπσο ην 2020. Με όιεο απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ην 2020 θαη ηελ παληειή απνπζία ησλ έξγσλ, γηα απηό θαη ζαο 

ξώηεζα πόηε έγηλαλ νη ηνπαιέηεο, βιέπσ κόλν πξνκήζεηα ηζηκέληνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε 300θπβηθά ηζηκέλην πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί. Λείπνπλ ηα έξγα 

θαη βιέπνπκε κόλν απεπζείαο αλαζέζεηο ρσξίο θακία ελεκέξσζε ζηηο 

παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Απηή ε πξαθηηθή ησλ αλαζέζεσλ κπνξεί λα 

είλαη λόκηκε, αιιά δελ ζεκαίλεη όηη είλαη εζηθή. Μελ επηθαιείζηε ηελ 
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λνκηκόηεηα γηαηί ε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη εζηθή. Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε 

δελ καο επηηξέπεη λα είκαζηε νύηε αλεθηηθνί, όπσο ήκαζηαλ ηηο πξνεγνύκελεο 

ρξνληέο νύηε επηεηθείο. Σηνλ απνινγηζκό ηνπ 2019 δείμακε θαηαλόεζε γηαηί 

ήηαλ κηα πξνεθινγηθή ρξνληά, ήζαζηαλ θαηλνύξγηνη θαη ην ςεθίζακε , ην 2020 

δείμακε επηείθεηα ήηαλ ε πξώηε ζαο ρξνληά θαη ήκαζηαλ επηεηθείο. Γλσξίδσ όηη 

γηα έλαλ επηρεηξεκαηία όηαλ θάηη δελ πάεη θαιά βξίζθεη επθαηξίεο γηα λα 

εμειηρζεί. Βιέπσ όηη ιύλεηε πάληα ηα πξνβιήκαηα ζην παξά πέληε. Έπξεπε λα 

παξνπζηάζεηε ζεηηθό έξγν όρη ζεηηθό πιεόλαζκα. Σηα ηέζζεξα ρξόληα κπνξείο 

λα αθήζεηο ην δηθό ζνπ ζηίγκα θαη απηό δελ ην βιέπνπκε ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ 

2021 θαη επηθπιαζζόκαζηε θαη γηα ην 2022. Γελ θάλαηε θάηη νπζηαζηηθό. Αλ 

ζπλερίζεη έηζη ε ιεηηνπξγία κε απξαμία ζα ελζαξξύλεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε. 

Αθόκα θαη κεηά ηελ ζπλεδξίαζε καο δελ έρεη γίλεη θάηη πξνο εθείλε ηελ 

θαηεύζπλζε. Γελ έρνπκε πξνεηνηκαζηεί γηα λα ζέζνπκε ηνπο βαζηθνύο άμνλεο. 

Γελ έγηλε ηίπνηα ην ζεκαληηθό ην 2021 έγηλε κηα απιή δηαρείξηζε. Απηό πνπ 

αλαθέξαηε γηα ηηο ηνπαιέηεο δελ κπνξώ λα ζεσξήζσ όηη είλαη θάηη ην 

ζεκαληηθό πνπ ζα θάλεη ηελ ινπηξόπνιε καο επξσπατθή. Πξνηείλσ ηελ 

αξλεηηθή ςήθν ζηνλ ηζνινγηζκό πνπ ζπδεηάκε γηαηί ιεηηνπξγήζαηε ρσξίο 

δεκνθξαηηθή εζηθή. Λεηηνπξγήζαηε θξπθά από ηελ αληηπνιίηεπζε θαη ειπίδσ ε 

αξλεηηθή καο ςήθνο λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ειεθηξνζόθ γηα λα ζαο ζπλεθέξεη. Ο 

ηζνινγηζκόο ηνπ 2021  δελ καο έπεηζε κε ηνπο ζηόρνπο πνπ εζείο είραηε βάιεη. » 

 

Σνλ ιόγν έρεη ν θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο: « Καιεζπεξίδσ θαη εγώ ηελ ζεκεξηλή 

γεληθή ζπλέιεπζε ηελ νπνία ζεσξώ κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο θαζώο ηνπ 

ρξόλνπ ελ όςεη ησλ εθινγώλ δελ μέξσ ππό πνην θαζεζηώο ζα ζπλεδξηάζνπκε 

θαη ηη ζα ηζρύζεη. Άξα ζα πεξίκελα ζήκεξα ππό ήξεκν θαζεζηώο λα αθνύζσ 

ζεκαληηθά πξάγκαηα. Θα ζηαζώ ζε 3 πξάγκαηα, ην έλα είλαη απηό πνπ είπε ν θ. 

Οξθαλνπδάθεο όηη ν ηζνινγηζκόο είλαη νξηαθά ηζνζθειηζκέλνο, ζε απηό πνπ 

είπε ν θ. Φαηδεδεκεηξίνπ όηη κεγάιε βαξύηεηα έρεη ην πνηνη δηνηθνύλ κηα 

επηρείξεζε θαη ζε απηό πνπ είπε ν θ. Μπάηζεο όηη βάιακε δίκελα ρσξίο λα 

ππεξβάινπκε πνιύ. Αλ αλαιύζνπκε ζπληαθηηθά ηελ έθθξαζε ζεκαίλεη όηη 

ππεξβάιακε άιια όρη πνιύ. Απηά ηα ηξία κνπ έθαλαλ εληύπσζε αλ θαη δελ είλαη 

ε νπζία ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, θαζώο πξν ησλ ππιώλ είλαη απηή ε εηαηξία 

πνπ πεξηκέλεη εκάο γηα ην ηη ζα θηηάμνπκε. Δγώ δελ άθνπζα ηίπνηα άιιν πέξα 

από ηηο ηνπαιέηεο θαη αλ ραξαθηεξηζηείηε ε δηνίθεζε ησλ ηνπαιεηώλ λνκίδσ 

απηό δελ ζαο ηηκά. Ο covid απνηειεί έλα ζεκαληηθό δήηεκα αιιά εγώ μέξσ από 

ηελ ηζηνξία όηη νη άλζξσπνη δεκηνπξγνύλ θαιύηεξα πξάγκαηα ζε δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο ζηελ νηθνλνκία. Γελ είλαη ηδόγνο, ε νηθνλνκία έρεη πάληα έλα 

ξίζθν. Γελ αλαθεξζήθαηε θαζόινπ ζηελ επόκελε κέξα. Πνην είλαη ην κέιινλ 

ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο; Θα παξακείλεη δεκνηηθή; Θα απνηειέζεη έλα 

ζεκαληηθό πξόηππν ηνπξηζηηθό πξννξηζκό; Γελ κηιήζαηε γηα πνζνηηθνύο θαη 

πνηνηηθνύο δείθηεο θαη δελ είραηε όξακα. Όηαλ αλαιάβαηε ήζαζηαλ 

ζξηακβεπηήο εγγξάθσλ αιιά δελ απαληήζαηε πνηέ αλ απηά ηα έγγξαθα 

αληηθαηαζηάζεθαλ από απηά πνπ έπξεπε, κεηαηξέςαηε ην μελνδνρείν ην νπνίν 

είλαη ελνηθηαδόκελν ζε ηξηώλ αζηέξσλ μελνδνρείν; Οξηνζεηήζαηε ηνλ 
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ρείκαξξν; Φηιηξάξαηε ην λεξό πνπ θεύγεη από ηελ ινύζε; Τν ζήκα ην έρεηε κε 

ππεύζπλεο δειώζεηο. Δίζηε αλέηνηκνη, ζα ηα πάξεη ε εηαηξία, δηαρεηξίδεζηε 

δίκελα, είδε θαζαξηόηεηαο θαη γξαθηθή ύιε θαη λνκίδεηε όηη θάηη γίλεηαη. Τα 

πξόζσπα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν. Άθσλν δηνηθεηηθό, όινη απηνί νη 

ακεηβόκελνη δελ ζα αθνπζηνύλ ζήκεξα, από ηνλ δηεπζπληή κέρξη ηνπ 

ζπλεξγάηεο, ηη παξέρνπλ απηνί; Έπξεπε λα έρεηε ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο γηα λα 

έρεηε απνηέιεζκα. Μαο είπαηε θάπνηα ζηηγκή ζα θύγεηε, δελ ην έρεηε θάλεη. Μαο 

κηιήζαηε γηα management δελ ην έρεηε θάλεη. Γελ έρεηε θαη ρξόλν γηαηί  ηνπ 

ρξόλνπ είλαη πξνεθινγηθή ρξνληά. Αλαθέξζεθε ην εζηηαηόξην θαη ην 

αλαςπθηήξην, δελ αθήλεηο λα ιήμεη ε πξνζεζκία θαη κεηά λα δεηο ηη ζα θάλεηο. 

Δγώ ηξνκάδσ, ηελ κηα θνξά ηξόκαμα όηαλ αθήζαηε λα ιήμεη ε πξνζεζκία γηα 

ηελ εηαηξία αλ δελ παξελέβαηλα θαη πάιη ηξνκάδσ ζήκεξα γηαηί είζηε αλέηνηκνη. 

Αλαγθάδεζηε λα θιείζεηε ηελ εζηίαζε  θαη ηελ αλαςπρή ελώ ζα κπνξνύζαηε λα 

είραηε πξνγξακκαηίζεη θαιύηεξα.» 

 

Ο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο: « Τελ εζηίαζε δελ ηελ θιείλνπκε, πνηνο ζαο είπε όηη 

ζα θιείζεη ην εζηηαηόξην. Τν ζπκβόιαην ηνπ εζηηαηνξίνπ ιήγεη ηνπ ρξόλνπ ηνλ 

Ινύλην. Γηαηί ζπδεηάκε γηα ην εζηηαηόξην; » 

 

πλερίδεη ν θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο :« Γηα ην Υδξνειεθηξηθό αλαθέξαηε θάπνηα 

έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ 6.000,00€ αιιά έγηλαλ θαη θάπνηα έμνδα. Γηα ηηο 

πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο ζα ήζεια λα κνπ πείηε ππάξρεη θάπνηνο γηαηξόο; 

Αλάθεξα όηη ηα πξόζσπα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαη βιέπσ όηη δελ είζηε 

πνπζελά ζηελ δηνίθεζε ηνπ ΣΓΙΠΔ. Γώζαηε 3.000,00€ ζηελ ΔΗΤΤΑ, έρεηε 

επαθέο κε ζηνλ ζύλδεζκν ; Γλσξίδεηε ηελ ζύλζεζή ηνπ; Πάηε άιια ηαμίδηα αιιά 

δελ ζαο βιέπσ κε ηελ ΔΗΤΤΑ καδί. Γελ καο έρεηε πεη ηίπνηα γηα ηελ ζρέζε ζαο. 

Δπεηδή είραηε θαη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ γλώζε ηεο αγγιηθήο, κηιάλε όινη νη 

εξγαδόκελνη αγγιηθά; Πξνζπαζήζηε λα έρεηε επαθέο κε ηνλ ζύλδεζκν πνπ πάηε 

κόλνη ζαο. Οη απεπζείαο αλαζέζεηο είλαη  ζπρλό θαηλόκελν ζηνλ Γήκν θαη ζηελ 

επηρείξεζε. Βιέπσ θσδηθνύο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηώλ 7.000,00€ 

θαη αλαξσηηέκαη επεηδή μέξσ πόζνη είλαη νη ππνινγηζηέο, κε απηά ηα ρξήκαηα 

γηα ηελ ζπληήξεζε ζα παίξλαηε ηνπο θαιύηεξνπο. Μελ ζπαηαιάηε ην δεκόζην 

ρξήκα. Μεηά ηελ επηζήκαλζε γηα ηα γιπθά ε πξνκήζεηα κεηώζεθε, θαιό είλαη 

απηό. Τν ζθπξόδεκα πείηε καο πνπ πάεη ; Δγώ δελ είδα ειαηνρξσκαηηζκνύο ; Τη 

βάςαηε; Τν πνηάκη πνπ ιέηε όηη θαζαξίζαηε, είλαη όπσο ην άθεζα. Δπίζεο, ηα 

κνλνπάηηα πνπ ιέηε όηη ζπληεξήζαηε πνηα είλαη; Καη ηη θνπέο θάλαηε; Με 

πξνβιεκαηίδνπλ γηαηί απηά ηα πξάγκαηα δελ ηα βιέπνπκε. Αλ κε απηό ηνλ ηξόπν 

λνκίδεηε ζα πάηε κπξνζηά είζηε γειαζκέλνη. Αλ δελ ζαο είρακε αθήζεη απόζεκα 

ρξεκάησλ ζα είραηε ζέκα. Απηά ηα πνζνζηά αύμεζεο πνπ βιέπεηε είλαη γηαηί 

πέξπζη ήηαλ πνιύ ρακειά. Παξαθνινπζώ όηη θηλείζηε ζηα δηθά καο κνλνπάηηα. 

Η ηύρε ηεο Λνπηξόπνιε δελ έηπρε ζε ρέξηα ζεκαληηθά. Οθείιεηο άκεζα λα 

ζέζεηο έλα πξόεδξν γηα λα ηξέμεη άκεζα. Πξέπεη λα ιέκε ηελ άπνςε καο ώζηε 

λα γίλνπκε θαιύηεξνη. »  

Από ηελ αίζνπζα απνρώξεζε ν θ. Μπίλαο Ησάλλεο.  
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Σνλ ιόγν έρεη ν θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο:« Θα ήζεια αξρηθά λα ζέζσ έλα 

εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκόηεηα ηεο ινπηξόπνιεο. Γλσξίδνπκε πόζνο 

θόζκνο επηζθέπηεηαη ηελ ινπηξόπνιε; Έθαλα έλα εξώηεκα ζηελ επηρείξεζε θαη 

δήηεζα ηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ ηεο Λνπηξόπνιεο θαη ε απάληεζε είλαη όηη 

ν αθξηβείο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ηεο Λνπηξόπνιεο είλαη δύζθνιν λα 

θαηαγξαθεί. Πξώηε παξαηήξεζε, γηαηί είλαη δύζθνιν ; Γελ ππάξρεη είζνδνο; 

Πνηνη είλαη απηνί πνπ κπαίλνπλ θαη πόζνη είλαη; Η απάληεζε είλαη όηη γηα ην 

2021 είραλ 192.208 εηζηηήξηα, ηα θέξδε πνπ καο παξνπζηάδνπλ είλαη 

63.000,00€, δηαηξέζηε ηα λνύκεξα θαη ζα δείηε όηη 0,33 επξώ θεξδίδνπκε από 

ηνλ θαζέλα αλ θάλνπκε αλαγσγή κε ηηο 48.000,00€ πνπ είλαη νη επηζθάιεηεο ζα 

δνύκε όηη κέλνπλ 0,25 € από ηνλ θαζέλα. Πξέπεη λα δνύκε ηη καο κέλεη . Θα ζαο 

πσ θάηη θαη αο πέθησ έμσ, ε απάληεζε ζαο γηα ην αλ βξνύκε θαηάιιεια δίκελα 

γηα λα εξγαζηνύλ ζην αλαςπθηήξην ηα νπνία ζα μέξνπλ λα ζεξβίξνπλ είλαη 

ύπνπηε θαη ζα ζαο πσ γηαηί. Θέιεηε λα ην κεζνδεύζεηε. Οινθιεξώζεθε ην 

3κεξν ηνπ θεζηηβάι θαη δελ έγηλε θακία ελεκέξσζε γηα ην πνηνο ήηαλ ν ξόινο 

ηεο Λνπηξόπνιεο ζηελ δηνξγάλσζε. Παξαρσξήζακε ηνλ ρώξν; Σε πνηνλ; Σε 

ηδησηηθή εηαηξία; Μηζζώζακε ηνλ ρώξν; Πνηνο θαζάξηζε ηνλ ρώξν; Πνηνο 

επσκίζηεθε ηα έμνδα; Οη εζεινληέο; Πόζα ήηαλ ηα έζνδα θαη πνπ 

κνηξάζηεθαλ; Τη θεξδίζακε από όιν απηό; Δθηόο αλ κνπ πείηε όηη ήξζε ηόζνο 

θόζκνο θαη κηα εηαηξία θαηάθεξε λα πάξεη ην 97% ησλ θεξδώλ. Τν ηειεπηαίν 

εξώηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ακθηζβεηήζεηο ηνπ θ. Μπίλνπ. Δίζηε ζίγνπξνο όηη απηά 

ηα έξγα δελ έρνπλ γίλεηο; Γελ έρνπκε θαηάζηαζε κε ην πνηνο ηα έρεη 

παξαιάβεη;»  

 

Ο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο: « Δγώ ζέισ λα απνδείμνπλ όηη έγηλαλ, ήκνπλ ζηελ 

πεξηνρή θαη δελ ηα είδα, αο καο απνδείμνπλ όηη έγηλαλ. Γελ θαηεγόξεζα. Γελ 

είδα θάηη δηαθνξεηηθό. Πσο ζα ηα ςεθίζσ αλ δελ πεηζηώ όηη έγηλαλ;» 

 

πλερίδεη ν θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο: «Ο όξνο αλάπηπμε είλαη 

αιιειέλδεηνο κε ηελ νηθνλνκία κηαο πεξηνρήο, ε νηθνλνκία δηακνξθώλεη ηνπο 

όξνπο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Από ηνλ 

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ησλ θαηάιιεισλ επηινγώλ δηακνξθώλνληαη νη όξνη ηεο 

ηαρύηεξεο κεηάβαζεο ζηελ επηδησθόκελε αλάπηπμε, ην εξώηεκα πνπ 

δηακνξθώλεηαη είλαη αλ κπνξνύκε λα ρηίζνπκε ηνπο όξνπο ηεο αλάπηπμεο. 

Ξεθηλάσ ιίγν ζεσξεηηθά γηα λα δνύκε αλ νη νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί 

αλαθέξνληαη ζην δηαρεηξηζηηθό θνκκάηη ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ζρεδηαζκνύ. 

Δίκαζηε επαξθήο γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην ΑΔΠ ηεο πεξηνρήο καο. Ο 

νξζνινγηζκόο είλαη ην ηζρπξόηεξν θαη αλαπόζπαζην γηα ηελ νηθνλνκηθή 

εθηίλαμε όινπ ηνπ Γήκνπ. Κάηη ην νπνίν δελ έρνπκε θαηαιάβεη. Δίλαη 

ππνρξεσηηθόο νδεγόο γηα λα ελζσκαησζεί ζε έλα ζρέδην ελαιιαθηηθνύ 

ηνπξηζκνύ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο παξακνλήο ησλ επηζθεπηώλ ζηελ πεξηνρή 

κε δξάζεηο ζε όιν ην Γήκν. Σηνλ αλαπηπμηαθό νξζά εληάζζνληαη νη 

Λνπηξνπόιεηο αιιά δελ πξέπεη λα καο πείηε ηη ζθέθηεζηε λα θάλεηε; 
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Υπνβηβάδεηε ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπλεδξηάδεη κηα θνξά ηνλ ρξόλν. Τη 

έρεηε ζην κπαιό ζαο; Γηα ηα μελνδνρεία ππάξρεη θάπνηα πξόβιεςε; Τν 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αλαπηπμηαθνύ ην γλσξίδεηε; Θέισ πξνζσπηθά κε ηελ 

ζεκεξηλή επθαηξία λα δεζκεπηώ όηη έλα ηέηνην νηθνλνκηθό ζρέδην νπζίαο 

πξνηίζεκαη λα αλαδείμσ κεηά από δεκόζηα δηαβνύιεπζε. Ο Γήκαξρνο επηκέλεη 

λα σξαηνπνηεί ηηο θαηαζηάζεηο, δελ μέξσ γηα πνην ιόγν δελ γίλνληαη ηα 

αλαγθαία. Έρνπκε δεη πηζίλεο λα βνπιώλνπλ θαη λα βγαίλνπλ ηα λεξά, λα 

πιεκκπξίδνπλ ηα γξαθεία ζαο, έρνπκε δεη δηαξξνή από ηελ νξνθή κέζα ζηηο 

πηζίλεο. Γελ καο ηα ιέλε κόλν νη επηζθέπηεο αιιά θαη νη μελνδόρνη, ζηα δηθά 

ζαο απηηά δελ έρνπλ θζάζεη, ε θαζαξηόηεηα κεηαμύ ησλ ξαληεβνύ κε πνην ηξόπν 

γίλεηαη; Γηα λα κε κηιήζσ γηα ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ απνδπηεξίσλ. Όια 

απηά δελ καο ηηκνύλ θαη δελ θάλεηε ηίπνηα ηδηαίηεξν. Βξήθαηε έηνηκεο ζπλζήθεο 

θαη δελ κπνξείηε 3,5 ρξόληα κεηά λα πάηε έλα βήκα κπξνζηά; Γηα λα κε 

κηιήζνπκε γηα ην ζπήιαην, ηα κνλνπάηηα. Ο απνινγηζκόο είλαη ζαθώο 

θαιύηεξνο από ηνλ πεξζηλό θαίλεηαη ζηα λνύκεξα, αιιά γηαηί έρνπκε κόλν ηόζν 

ηδίξν θαη θέξδε θαη όρη πεξηζζόηεξα; Αθόκε θαη αλ δερηνύκε όηη ηώξα πεηύραηε 

παξαδερηείηε όηη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα απνηύραηε. Γελ έρεηε θαηαιάβεη όηη 

δελ βξίζθεζηε ζηνλ 1
ν
 ρξόλν ζαο αιιά ζηνλ 4

ν
 θαη ζπγθξίλεζηε κόλν κε ηνλ 

εαπηό ζαο. Δζείο είζηε επραξηζηεκέλνο κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ 

επηζθεςηκόηεηα; Αλ ήηαλ δηθηά ζαο ε επηρείξεζε ζα βάδαηε εζάο πξόεδξν θαη 

ηνλ θ. Ούηζθα Γηεπζπληή; Καη αλ λαη γηα πνην ιόγν; Δζείο δελ είραηε δεζκεπηεί 

κέζα ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην όηη ζα αιιάδαηε ηα θξηηήξηα θαη ηνλ ηξόπν 

επηινγήο ηνπ δηεπζπληή; Γηαηί δελ έγηλε; Γελ έγηλε γηαηί δελ είζηε δέζκηνο ηνλ 

ππνζρέζεσλ πνπ δώζαηε πξνεθινγηθά. Θέιαηε λα απνδείμεηε πσο ζα είζηε 

θαιύηεξνο πξόεδξνο από ηνλ θ. Μπίλν εθθξάδνληαο ηεξάζηηα αλαζθάιεηα θαη 

καηαηνδνμία θαη νη ππνζρέζεηο πνπ δώζαηε ζε κεξίδα θαηνίθσλ Λνπηξαθίνπ όηη 

αλ ζαο ζηεξίμνπλ απηνί ζα θάλνπλ θνπκάλην θαη ζηελ Λνπηξόπνιε. Γπζηπρώο 

ηα Λνπηξά θαη ε Αικσπία πιεξώλνπλ ηηο πξνεθινγηθέο ζαο ππνζρέζεηο. Αο 

δνύκε πνηνλ έρεη βνεζήζεη ε επηρείξεζε. Υπάξρνπλ εξγαδόκελνη θαη 

επαγγεικαηίεο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ρξεκαηνδόηεο όισλ ησλ ινηπώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ, λα δηνρεηεύνπλ ρξήκαηα ζηνλ Γήκν γηα λα κεγαιώζνπλ ηα 

λνύκεξα ηεο επηρείξεζεο ζηα επόκελα ρξόληα. Θέισ πεξηζζόηεξα δίκελα; Αο 

απμήζσ ηνλ ηδίξν. Γηα πνην ιόγν δεζκεπηήθαηε όηη ζα αιιάμεηε ηα θξηηήξηα 

επηινγήο πξνζσπηθνύ, όπσο νη μέλεο γλώζεηο θαη ηα ηνπξηζηηθά θάηη ην νπνίν 

δελ έγηλε. Σηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ζηελ ελόηεηα 2.3 αλαιύεηαη 

ηνπο θηλδύλνπο, βξηζθόκαζηε ζηελ κεγαιύηεξε ελεξγεηαθή θξίζε θαη κέζα ζε 

όια απηά εζείο δελ αλαθέξεηαη θηλδύλνπο θαη ιέηε όηη δελ ζα επεξεαζηνύλ νη 

ηηκέο. Ξέξνπκε πνπ ζα πάεη ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο θαη μέξνπκε πόζν ζα 

ρξεώλνπκε κεηά από απηό; Σηελ ελόηεηα 7.2 καο ιέηε όηη ε εηαηξία δελ δηεμάγεη 

έξεπλα θαη δελ ππάξρεη ηκήκα αλάπηπμεο. Γελ γίλεηαη λα κελ ππάξρεη ηκήκα 

αλάπηπμεο ζηελ εηαηξία. Γελ είζηε ζην ζσζηό δξόκν εθκεηαιιεύεζηε ηελ 

επηρείξεζε γηα ηα δηθά ζαο ζπκθέξνληα. Η πνιηηηθή έρεη πνιιέο έλλνηεο, κηα 

από απηέο ιέεη πσο ε ηέρλε ηεο πνιηηηθήο είλαη λα πείζεηο γηα απηό πνπ ζα 

θάλεηο ζην κέιινλ θαη κεηά λα πξνζπαζείο λα πείζεηο γηαηί δελ έγηλε. Γπζηπρώο 
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ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζαο έρσ θαηαηάμεη. Τέινο πξνθαηαβάιινληαο ηελ ςήθν 

ηεο παξάηαμεο κνπ, ζαο ιέσ ην εμήο δελ κπαίλνπκε ζηελ ινγηθή ηεο 

θαηαςήθηζεο δηόηη δελ ζαο θξίλνπκε γηα θαθνδηαρείξηζε αιιά γηα 

θαθνδηνίθεζε, δελ κπνξνύκε όκσο λα ζαο ζηεξίμνπκε κε ηελ ζεηηθή καο ςήθν 

αθξηβώο γηαηί πηζηεύνπκε όηη ππάξρνπλ απηά ηα ζεκάδηα ηεο θαθνδηνίθεζεο. 

Αξλνύκαζηε ηελ παξνρή ςήθνπ θαη ζα απνρσξήζνπκε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ςεθνθνξίαο. Σαο αθήλνπκε λα ςεθίζεηε κόλνη ζαο απηό πνπ θηηάμαηε.» 

 

Ο νξθσηόο ινγηζηήο θ. Οξθαλνπδάθεο Ισζήθ έρεη ην ιόγν :«Ήζεια λα 

νινθιεξώζνπλ όινη ηηο εηζεγήζεηο ηνπο γηα λα θάλσ κηα αλαθνξά ζε κηα 

θνπβέληα πνπ εηπώζεθε από ηνλ θ. Φαηδεδεκεηξίνπ θαη ηνλ θ. Μπίλν, δελ 

αλέθεξα πνηέ ηελ θξάζε νξηαθά ηζνζθειηζκέλνο ηζνινγηζκόο δηόηη δελ 

πθίζηαηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή επηζηήκε απηόο ν νξηζκόο.» 

 

Η θ. Πιέζθα Κπξηαθή επηζεκαίλεη ην εμήο :« θ. Παξνύηνγινπ όζν αθνξά 

ηηο ηηκέο ησλ ξαληεβνύ, ε επηρείξεζε έρεη αθόκα αξαησκέλα θαη κεησκέλα ηα 

ξαληεβνύ γηα απηό θαη ν ηδίξνο είλαη κεησκέλνο θαη δελ ζεσξνύκε όηη ζα πάκε 

θάησ από ηα κηζά θαη ην αλ ζα επεξεάζεη ε ελέξγεηα ηηο ηηκέο καο είλαη έλαο 

πνιύ απξόβιεπηνο παξάγνληαο, εκείο ηα αλαθέξνπκε κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπκε θαη ζρεηηθά κε ηκήκα αλάπηπμεο πνπ είπαηε όηη δελ ππάξρεη είλαη έλα 

ηππνπνηεκέλν ζεκείν ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο γηα απηό θαη ππάξρεη κέζα θαη ζε 

απηό ην θνκκάηη θάλνπλ αλαθνξά θαη έρνπλ αληίζηνηρν ηκήκα επηρεηξήζεηο – 

βηνκεραλίεο, νη νπνίεο παξάγνπλ λέα πξντόληα θαη ηερλνινγίεο θαη έρνπλ 

εξεπλεηηθό αληηθείκελν.» 

 

Η θ. Ακπάξε Γεσξγία έρεη ην ιόγν: « Άθνπζα ηηο απόςεηο όισλ κε πξνζνρή 

θαη θαηαιαβαίλσ όηη ηα δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θαη λνκίδσ όηη έρνπκε εγθισβηζηεί πνιύ ζην πνιηηηθό θνκκάηη, γηαηί 

είκαζηε όινη αηξεηνί θαη γη απηό ην ιόγν δελ κπνξεί λα αζθεζεί ε δηνίθεζε έηζη 

όπσο ζα έπξεπε Γελ ζπκθσλώ κε ηνλ ραξαθηεξηζκό γηα ην Γηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην ‘’ζπκθεξηόο ακνηβόκελνο’’, δελ ζπκθσλώ επίζεο λα είλαη άζρεηνη 

ζηελ δηνίθεζε, όκσο απηό γίλεηαη θάζε θνξά γηαηί ππάξρεη ην πνιηηηθό θόζηνο. 

Σπλεζίδεηαη λα κπαίλνπλ άηνκα άζρεηα κε ηελ δηνίθεζε, ε πνιηηηθή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ηέρλε όκσο ζε θακία πεξίπησζε ε δηνίθεζε δελ είλαη ηέρλε. Δίλαη 

επηζηήκε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, έξεπλεο θαη κειέηεο. 

Έλα από απηά ηα εξγαιεία είλαη θαη ε νηθνλνκηθή έθζεζε ηελ νπνία έρνπκε 

ζήκεξα εδώ. Σε απηή ηελ κειέηε αλαθέξνληαη θάπνηνη θίλδπλνη νη νπνίνη είλαη 

αίνινη, ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθνί θαη ηνπο έρνπκε αλαθέξεη θαη άιιε 

θνξά, όπσο είλαη ε ηδησηηθνπνίεζε, πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνπο θηλδύλνπο. Θα 

κπνξνύζε όκσο λα αλαθέξεηαη θαη ζηηο επθαηξίεο. Έλαο κεγάινο θίλδπλνο ή 

επθαηξία ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ιήμε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο κε ηνπο ηδηώηεο 

θαη λα έρνπκε πξνβιέςεη ηη ζα θάλνπκε κε απηό. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ ν 

δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ζα έπξεπε λα είρε πξνβιέςεη. Ο αηξεηόο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηα γλσξίδεη απηά. Σπκθσλώ όηη δελ ζαο θξίλνπκε γηα 
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θαθνδηαρείξηζε αιιά γηα θαθνδηνίθεζε. Δίλαη θάηη πνπ ην βιέπνπκε. Γελ 

ζεσξώ όηη ππάξρεη δόινο νύηε είλαη ιάζνο ηα νηθνλνκηθά αιιά ηα 

απνηειέζκαηα ζα έπξεπε λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξα. Θα  έπξεπε λα έρνπκε 

δηεζλέο άλνηγκα.» 

 

Σνλ ιόγν έρεη ν θ. Σζαξθληάο Πέηξνο: « Πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ έρνπκε 

κηιήζεη γηα ηνλ ξόιν ηεο Λνπηξόπνιεο. Λόγσ ηεο θξίζεο ηνπ covid θάλεθε ν 

ξόινο ηεο πνπ παξόηη νη άιιεο επηρεηξήζεηο έκελαλ αλνηρηέο, όληαο θιεηζηή ε 

Λνπηξόπνιε έθιεηλαλ καδί ηεο. Πξηλ 5 κήλεο απνθαζίζακε νκόθσλα όηη πξέπεη 

λα ππνζηεξίμνπκε ηελ άπνςε πνπ επηθξάηεζε θαη λα παξακείλεη ην 

ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο σο έρεη. Δίπακε όηη ζα δνύκε ηνλ ξόιν ηεο επηρείξεζεο 

ζην κέιινλ θάηη πνπ δελ έρεη όκσο γίλεη. Σπλερίδεηαη κηα δηαρείξηζε ζην ίδην 

κνηίβν θαη πξνεγνύκελσλ δηνηθήζεσλ θαη δελ αιιάδεη θάηη. Σε ζρέζε κε ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ραίξνκαη πνπ απμάλεηαη, όκσο είλαη έλα απνηέιεζκα ην νπνίν 

δελ θαζνξίζηεθε από πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ήηαλ απνηέιεζκα 

ηεο πίεζεο πνπ δέρζεθαλ νη ζπκπνιίηεο καο θαη έςαρλαλ κηα δηέμνδν ζε κέξε 

πξνζηηά, ιεηηνύξγεζε ε ινγηθή ηνπ ειαηεξίνπ. Σπδεηάηε λα γίλεη θαηάζεζε 

πξόηαζεο ζηνλ αλαπηπμηαθό λόκν αιιά λνκίδσ ζα έπξεπε λα είρε ήδε γίλεη. 

Μνπ θάλεη θαθή εληύπσζε πνπ από ηα 9 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

βξίζθνληαη κόλν ηα 5. Ννκίδσ θαη νη λενεθιεγέληεο ζύκβνπινη ζα έπξεπε λα 

είλαη εδώ θαζώο θαη νη εληεηαικέλνη γηα λα πνπλ ηηο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο 

ηνπο. Γελ έρεη παξνπζηαζηεί ην παξακηθξό έξγν ηνπο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο πξνο 

ηελ δηνίθεζε. Δίκαζηε ζηελ ίδηα  ινγηθή ησλ δηκήλσλ. Γελ ζα ζπγθξηλόκαζηε κε 

ην 2019 θαη 2020 πνπ ήηαλ θιεηζηή ε επηρείξεζε. Φαίξνκαη πνπ ππάξρεη κηα 

εμσζηξέθεηα ηεο επηρείξεζεο κε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο αιιά λνκίδσ όηη πξέπεη 

λα ππάξρεη γεληθόηεξόο ζρεδηαζκόο θαζώο θάπνηεο ελέξγεηεο είλαη ζηελ ζσζηή 

θαηεύζπλζε αιιά κνηάδνπλ ζαλ ππξνηερλήκαηα δελ είλαη ελέξγεηεο ελόο 

νινθιεξσκέλνπ παδι. Όιε απηή ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαλεί σο κηα κεγάιε 

επθαηξία, κελ πεξηκέλεηε ηελ επόκελε γεληθή ζπλέιεπζε, πξέπεη λα γίλνπλ 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνξείο θαη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα δνύκε από 

θνηλνύ ηη πξέπεη λα γίλεη. Θέισ λα είκαη ζπλεπήο ζηελ ζηάζε πνπ θξαηήζακε 

θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα δελ εληνπίδνληαη ζεκεία θαθνδηαρείξηζεο θαη 

ζέινληαο λα δείμσ ηελ ίδηα επηείθεηα κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ δηαηππώλνληαη θαη 

ζηελ έθζεζε ηνπ νξθσηνύ ζα ςεθίζσ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

απνηειέζκαηα.» 

Από ηελ αίζνπζα απνρώξεζε ε θ. Ακπάξε Γεσξγία. 

 

Ο θ. Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο έρεη ην ιόγν: «Η Γεληθή Σπλέιεπζε θάζε 

ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, απνηειεί ην θπξίαξρν όξγαλν θαη ζπλεζίδεηαη, πέξαλ ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, λα ζπδεηηνύληαη θαη δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ 

ζπλνιηθά ηνλ θνξέα. Καηά αξράο λα ηνλίζσ όηη δηαβάδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ 

καο έρνπλ απνζηαιεί γηα ην 2021 θαη ζπγθξίλνληαο ηνπο απνινγηζκνύο ησλ δύν 

ηειεπηαίσλ εηώλ, λνηώζσ δηθαησκέλνο γηα ηελ ζπλνιηθή ζηάζε καο, ζηελ 

πεξζηλή αληίζηνηρε Γεληθή Σπλέιεπζε. Καινύκαζηε ζήκεξα λα ζπδεηήζνπκε, 
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γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο ησλ Λνπηξώλ, γηα ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν 2021. Τα ζηνηρεία πνπ 

καο έρνπλ απνζηαιεί δελ αξθνύλ γηα λα βγάινπκε αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα. Να 

δηαθσλήζσ κε ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο, ζην ζέκα ηεο πνιηηηθήο ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ. Η έθζεζε αλαθέξεη όηη ε εηαηξία ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία. Από πνύ πξνθύπηεη απηό; Όηαλ παξαθάησ γίλεηαη 

αλαθνξά γηα 158 άηνκα πνπ απαζρνιήζεθαλ κε δίκελεο ζπκβάζεηο, 

θαηαζηξαηεγώληαο ηελ λνκνζεζία, πνπ αλαθέξεη κε ζαθήλεηα, όηη νη 

πξνζιήςεηο πξνγξακκαηίδνληαη θαη γίλνληαη κέζσ ΑΣΔΠ, θαζώο ππάξρνπλ 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Οη δίκελεο ζπκβάζεηο αθνξνύλ κόλν έθηαθηεο 

πεξηπηώζεηο, όηαλ έρνπλ λα αληηκεησπηζηνύλ επείγνπζεο πεξηπηώζεηο από 

δηάθνξα έθηαθηα πεξηζηαηηθά π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκύξεο θ.α.. Δίλαη 

θάηη πνπ ην έρνπκε θαηαγγείιεη όινη επαιεηκκέλα. Αθήλσ αζρνιίαζην ην 

ζεκείν, πνπ αλαθέξεη όηη ε εηαηξεία ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία 

θαη όηη εθπαηδεύεη ην πξνζσπηθό, γηαηί από πνπζελά δελ πξνθύπηεη, λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί έλα νξγαλσκέλν ζεκηλάξην εθκάζεζεο ησλ βαζηθώλ 

ππνρξεώζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνπο επηζθέπηεο. 

Σε όηη αθνξά ην θεθάιαην, επηδόζεηο ηεο εηαηξείαο. Σηελ αλαθνξά, κηθηό 

θέξδνο, πξνθύπηνπλ επηδόζεηο, πξνθαλώο κε ρξήζε θαθηξηθώλ. Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε: Αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε όηη ε εηαηξεία δελ δηεμάγεη έξεπλα θαη δελ 

δηαζέηεη ηκήκα αλάπηπμεο. Πώο κπνξνύκε λα έρνπκε καθξόπλνα ζρέδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηελ επόκελε κέξα ησλ 

πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηώλ. Αληί λα πξνζιάβνπκε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό πνπ ζα αμηνινγήζεη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, πνπ ζα αλαδείμεη 

λέα πεδία δξάζεο θαη ζα βειηηώζεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ, 

πξνρσξάκε ζε ξνπζθεηνινγηθέο πξνζιήςεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπκε 

πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο ή λα θαιύςνπκε ζέζεηο ζην ςεθνδέιηην, ησλ 

επεξρόκελσλ εθινγώλ. Σηελ αλαθνξά γηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξηλ από πέληε κήλεο, γηα ηελ 

δέζκεπζε ππνβνιήο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα θαη ηελ 

πινπνίεζή ηνπ, ηα επόκελα δέθα ρξόληα. Έλα δύζθνιν εγρείξεκα, πνπ γηα λα ην 

πεηύρνπκε ζα πξέπεη λα δνπιέςνπλ όιεο νη παξαηάμεηο από θνηλνύ θαη ζε 

εληαία ιεηηνπξγία, ρσξίο απνθιεηζκνύο όπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα. Μαο έδσζε 

ηελ δπλαηόηεηα ν λνκνζέηεο λα θεξδίζνπκε ρξόλν, αιιά όρη άπιεην ρξόλν. 

Αλαθέξσ απηό ην ζεκείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμσ ηελ θξηζηκόηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ βξηζθόκαζηε. Γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, όπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ νηθνλνκηθή έθζεζε 2021, έρσ λα ηνλίζσ όηη επί ηεο νπζίαο 

πξόθεηηαη γηα έλαλ ειιεηκκαηηθό απνινγηζκό, πνπ κε δηάθνξα ηξηθ, 

παξνπζηάδεηαη σο θεξδνθόξνο. Μνπ ζπκίδεη ηηο γπλαίθεο θάπνηαο ειηθίαο, πνπ 

βγάδνπλ θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο απνηππώλεηαη ε πξαγκαηηθόηεηα αιιά 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα επηηεύγκαηα ηεο ηερλνινγίαο θαη δηάθνξα θίιηξα, 

παξνπζηάδνληαη σο πνιύ λεώηεξεο. Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο είλαη ζθιεξή. Γηα 

άιιε κηα θνξά ζα ζηαζώ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ζηα έμνδα 
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δηνίθεζεο, πνπ αλέξρνληαη ζην ππέξνγθν πνζό ησλ 261.164,61 επξώ. Πνζό 

πνπ μεπεξλάεη αληίζηνηρα πνζά πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ. 

Έρσ ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα, γηα ηελ αλάγθε ελόο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο, ζηε 

Λνπηξόπνιε. Έρσ αλαθεξζεί, γηα ηελ αλάγθε κεγάισλ αιιαγώλ θαη γελλαίσλ 

απνθάζεσλ. Απνθάζεσλ, πνπ ζα ραξάμνπλ κηα εμσζηξεθή πνιηηηθή ζηελ 

πνξεία ηεο Δπηρείξεζεο. Έρσ αλαθεξζεί ζηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο λα αιιάδεη ε γεσγξαθηθή εθπξνζώπεζε 

ησλ κειώλ ηεο Γηνίθεζεο. Δίλαη αδηαλόεην, λα απνπζηάδνπλ από ηελ δηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο, ν Πξόεδξνο ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο, εθπξόζσπνη 

επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ Τνπξηζκό θαη έρνπλ 

επελδύζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα. Παξαθνινπζώληαο ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πνπ 

αλαξηά ε Γεκνηηθή επηρείξεζε, δηαπηζηώλσ όηη θπξηαξρνύλ νη αλαζέζεηο θαη ε 

ιέμε δηαγσληζκόο είλαη άγλσζηε. Μάιηζηα πνιιέο από απηέο, αθνξνύλ 

πξνκεζεπηέο εθηόο λνκνύ, ζηελ καθξηλή Φαιθίδα. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ηα 

επόκελα ρξόληα είλαη δύζθνια θαη θαζνξηζηηθά. Έρνπκε αλαιάβεη 

δπζβάζηαρηεο ππνρξεώζεηο, ηηο νπνίεο νθείινπκε λα θέξνπκε εηο πέξαο. Η 

δηακόξθσζε κηαο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπηρείξεζεο, απαηηεί 

επαλαζρεδηαζκό ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, πνπ ζα μεπεξλάεη ηα κέρξη ηώξα 

δεδνκέλα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε πνξεία ηεο Λνπηξόπνιεο, ζα είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε όζα αλαθέξνληαη ζηνλ λόκν 4875/23-12-2021 θαη ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ. ΙΑΜΑΤΙΚΔΣ ΠΗΓΔΣ ΔΛΛΑΓΟΣ, πνπ όπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 8 ηνπ λόκνπ, ζα ιεηηνπξγεί κε θαλόλεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, 

ζύκθσλα κε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο  θαη κε ην Γήκν απόληα από 

ηηο εμειίμεηο. Δίλαη αληηιεπηό όηη ην δηαθύβεπα είλαη ηεξάζηην. Τίζεληαη ζε 

θίλδπλν αγώλεο δεθαεηηώλ ησλ θαηνίθσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, επ 

σθειεία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γηα ην ζέκα ηνπ manager ζπδεηήζεθε πξηλ 3 

ρξόληα θαη κηα εξώηεζε πνπ είρα θάλεη ηόηε εγώ ζηνλ Γήκαξρν θαη είρε 

ππνζρεζεί όηη ζα έξζεη έλα λέν κνληέιν δηνίθεζεο. Με ηα καγαδηά έπξεπε λα 

είραλ γίλεη όιεο νη δηαδηθαζίεο πηζηεύσ όηη είλαη ιόγσ έιιεηςεο 

πξνγξακκαηηζκνύ. Δπραξηζηώ.» 

 

Η θ. Πιέζθα Κπξηαθή αλαθέξεη ην εμήο :«Σρεηηθά κε ην ηκήκα αλάπηπμεο 

ην δηεπθξηλίζακε, όηη δελ ππάξρεη γηαηί αθνξά αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη 

πξντόλησλ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο καο αθνξνύλ ππεξεζίεο. Καη όζν αθνξά ηα 

έμνδα δηνίθεζεο, κέζα ζε απηά είλαη ηα έμνδα ινγηζηώλ, δηθεγόξσλ, κεραληθώλ 

θαη έλα πνζνζηό ησλ ππαιιήισλ πνπ ζεσξνύληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη άξα 

θαη έλα πνζνζηό ηεο κηζζνδνζίαο βξίζθεηαη εδώ.» 

 

Καηόπηλ ην ιόγν έρεη θαη πάιη ν θ. Μπάηζεο Υξήζηνο: « Γελ πξνθύπηεη 

από πνπζελά όηη σο δηνίθεζε ζέινπκε λα ηδησηηθνπνηεζεί ε επηρείξεζε, 

εθδώζακε ην ζήκα ιεηηνπξγίαο θάηη ην νπνίν πξνζπεξλάηε όινη, γηαηί ζηηο 4 

Οθησβξίνπ εκείο παξαιάβακε ην ραξηί ηεο ζθξάγηζεο θαη ηξέμακε γηα λα κελ 

ζπκβεί απηό. Η ηζηνξία δείρλεη όηη θάπνηνη κπνξεί θαη λα ζειαλ λα παξαδώζνπλ 

ηα θιεηδηά ηεο επηρείξεζεο. Γελ ππάξρνπλ ςεπδείο δειώζεηο ην γλσξίδεηε. 
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Σρεηηθά κε ηνλ αλαπηπμηαθό λόκν ηώξα άλνημε θαη εηνηκαδόκαζηε γηα απηό. 

Ξερλάηε εύθνια όηη ήκαζηαλ 2 ρξόληα θιεηζηά. Η νηθνλνκία δελ έρεη ηαβάλη, 

εμαξηάηαη ζε πνηα θαηεύζπλζε θνηηάο. Δλλνείηαη ζέινπκε λα πάκε παξαπάλσ. 

Θέινπκε ε επηρείξεζε λα είλαη ιεηηνπξγηθή, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, γηα λα 

πάεη θαη ε θνηλσλία κπξνζηά, θάηη ην νπνίν θάλεθε θαη κε ην θεζηηβάι, εκείο 

παξαρσξήζακε ηνλ ρώξν ζηνλ ζύιινγν θαη αλ ζέιεηε ιεπηνκέξεηεο λα 

θαιέζνπκε ηνλ ζύιινγν θαη λα καο πνπλ ηη έθαλαλ. Σπιινγηθή δνπιεηά έγηλε θαη 

ηα θέξδε πήγαλ ζε όιν ηνλ θόζκν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο. Γελ είλαη εθηθηή ε 

αθξηβείο θαηακέηξεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα κπεη 

εηζηηήξην ζηελ είζνδν. Γηα λα κπεηο ζην επξσπατθό δίθηπν είλαη εύθνιν θάλεηο 

κηα αίηεζε, αιιά γηα λα ζεσξείζαη επξσπατθή Λνπηξόπνιε πξέπεη λα έρεηο 

ηνπαιέηεο, θάηη ην νπνίν δελ ππήξρε ζηελ Λνπηξόπνιε. Λέηε γηα ηελ 

εθπξνζώπεζε ζηνλ ΣΓΙΠΔ θαη όηη έπξεπε λα απαηηήζσ ζέζε, ελώ νη 

δηαδηθαζίεο είλαη εθινγηθέο, έδσζα κηα ππνςεθηόηεηα θαη δελ εθιέρζεθα. 

Σρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηνπ θ. Φαηδεδεκεηξίνπ όηη δελ έγηλαλ έξγα ηελ πεξίνδν 

πνπ ήκαζηαλ θιεηζηά, πσο ζα ρξεκαηνδνηνύληαλ απηά ηα έξγα όηαλ δελ 

ππήξραλ έζνδα; Να ρξέσλα ηελ επηρείξεζε; Πσο ζα ηα απνπιεξώλακε; Πώο 

ζα πιεξσζνύλ όια απηά ηα θαηλνύξγηα θηίξηα; Σρεηηθά κε ηνπ ππνινγηζηέο κε 

ην αλαθέξεηε θαζόινπ, γηαηί αλ θάλνπκε ηελ αληηπαξαβνιή δελ ζαο ζπκθέξεη. 

Δίκαη επραξηζηεκέλνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο δελ ρξσζηάκε νύηε 

ζηελ ΓΔΥΑ θαζώο πιεξώζακε έλα κεγάιν πνζό πνπ δελ είρε πιεξώζεη θαλείο.» 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ν Πξόεδξνο θ. Βέζθνο Υξήζηνο 

αλαθνηλώλεη όηη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ην ζώκα ζηελ ςεθνθνξία μεθηλώληαο 

κε ην 1
ν
 ζέκα: 

 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 31/12/2021 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. 67/2022 & 68/2022 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, θαηά πιεηνςεθία κε 

θαλεξή ςεθνθνξία εγθξίλεη, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκό-

Λνγαξηαζκό απνηειέζκαηα ρξήζεσο – Πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ - 

Πξνζάξηεκα) ηεο ρξήζεο 01/01/2021- 31/12/2021 θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο πεξηέρνληαη ζηα από 09/08/2022 πξαθηηθά ηνπ 
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Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ όπσο απηή 

αλαθέξεηαη πην πάλσ θαη εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31/12/2021.  

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςεθίδνπλ 11 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, 

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

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο, θ. Σζαξθληάο) θαη θαηά 4 κέιε ν θ. 

Υαηδεδεκεηξίνπ, ν θ. Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Παιίθνγινπ θαη 

απνρσξνύλ 8 κέιε πξηλ ηελ ςήθηζε θαη  ν θ. Παξνύηνγινπ, ν θ. Θενδσξίδεο, 

ν θ. Λεκνλίδεο, ν θ. Μήληζεο, ε θ. Λαδάξνπ ν θ. Μπίλνο, ν θ. Νηβνπξιήο, ν 

θ. Μήλνπ) 

2. Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ ειεγθηώλ  

από θάζε επζύλε απνδεκηώζεωο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 

31/12/2021. 

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 

01/01/2021- 31/12/2021. 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 01/01/2021 - 31/12/2021 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 4548/2018 πεξί 

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 01/01/2021 - 31/12/2021. 

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςεθίδνπλ 11 κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. Βέζθνο, 

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

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο, θ. Σζαξθληάο) θαη παξόλ 4 κέιε ν θ. 

Υαηδεδεκεηξίνπ, ν θ. Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Παιίθνγινπ θαη 

έρνπλ απνρσξήζεη 8 κέιε πξηλ ηελ ςήθηζε θαη  ν θ. Παξνύηνγινπ, ν θ. 
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Θενδσξίδεο, ν θ. Λεκνλίδεο, ν θ. Μήληζεο, ε θ. Λαδάξνπ ν θ. Μπίλνο, ν θ. 

Νηβνπξιήο, ν θ. Μήλνπ) 

3. Εθινγή ειεγθηώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ) γηα ηνλ έιεγρν ηωλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο ρξήζεο 01/01/2022 - 31/12/2022 θαη 

θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.  

Α  

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

αλαπιεξσκαηηθνύ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 

01/01/2022-31/12/2022 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 ρξήζεο 01/01/2022-31/12/2022 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 01/01/2022 - 

31/12/2022  ηνπο: α) Κν Μαξηλάθε Παλαγή, Οξθσηό Διεγθηή - Λνγηζηή 

κε αξ. Μεηξώνπ .Ο.Δ.Λ. 24201  σο ηαθηηθό κέινο θαη β) Κν Ισζήθ 

ηεθ. Οξθαλνπδάθε, Οξθσηό Διεγθηή - Λνγηζηή  κε αξ. Μεηξώνπ 

.Ο.Δ.Λ. 34951 σο αλαπιεξσκαηηθό. Ζ ακνηβή ησλ ειεγθηώλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2022-

31/12/2022 γηα ηελ εηαηξία «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ»  

ζύκθσλα θαη  κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ .Ο.Δ.Λ. ζα αλέιζεη ζε δπν 

ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ (2.400,00) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. Ζ 

παξαπάλσ ακνηβή έρεη θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

.Ο.Δ.Λ.. 

Δγθξίλεηαη ε εθινγή  ειεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 
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θαηαζηάζεσλ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο ΑΔ ηεο ρξήζεο 

01/01/2022-31/12/2022 σο εμήο νη: α) Κν Μαξηλάθεο Παλαγήο, Οξθσηόο 

Διεγθηήο - Λνγηζηήο κε αξ. Μεηξώνπ .Ο.Δ.Λ. 24201  σο ηαθηηθό κέινο 

θαη β) Κν Ισζήθ ηεθ. Οξθαλνπδάθεο, Οξθσηόο Διεγθηήο - Λνγηζηήο  

κε αξ. Μεηξώνπ .Ο.Δ.Λ. 34951 σο αλαπιεξσκαηηθό.  

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςεθίδνπλ όια ηα κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. 

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

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο, θ. Σζαξθληάο,  ν θ. Υαηδεδεκεηξίνπ, 

ν θ. Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Παιίθνγινπ θαη ν θ. Μπίλνο) 

4. Έγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

 

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

ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ρξήζεο 2021: «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 Αληηπξόεδξν ηνπ 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 2021, (855,00 επξώ κηθηά). Ακνηβή-

Αληηκηζζία κεληαίσο γηα ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο «Λνπηξά 

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

κηθηά. 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 ςεθίδνπλ όια ηα κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. 

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

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο, θ. Σζαξθληάο,  ν θ. Υαηδεδεκεηξίνπ, 

ν θ. Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Παιίθνγινπ θαη ν θ. Μπίλνο) 
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5.Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2022. 

 

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

λόκν 4845/2018 θαη ηνλ λόκν 2190/1920  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 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 2022 σο εμήο: Ακνηβή-Αληηκηζζία κεληαίσο γηα ηνλ 

Αληηπξόεδξν ηνπ 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 επξώ κηθηά). Ακνηβή-Αληηκηζζία κεληαίσο γηα ηνλ 

Γηεπζύλνληα ύκβνπιν  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» 

ίζε κε ην πνζό κεληαίσο  1.383,82 επξώ κηθηά.»  

Αθνινύζσο εγθξίλεηαη ε αληηκηζζία - απνδεκίσζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζύλνληα πκβνύινπ γηα ην έηνο 2022 κε πνζό 855,00 επξώ κηθηά θαη 

1.383,82 επξώ αληίζηνηρα. 

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ςεθίδνπλ όια ηα κέιε (θ. Μπάηζεο, θ. 

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

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο, θ. Σζαξθληάο,  ν θ. Υαηδεδεκεηξίνπ, 

ν θ. Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Παιίθνγινπ θαη ν θ. Μπίλνο, ν θ. 

Μήλνπ) 

 

6.Έγθξηζε  Ακνηβώλ ηωλ εληεηαικέλωλ ζπκβνύιωλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

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 
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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 

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 
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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 

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 2021. Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην 

θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ινηπή ηζρύνπζα λνκνζεζία εγθξίλεηαη 

θαηά πιεηνςεθία ε ακνηβή ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ γηα ην 2021. 

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

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

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο,  θαη θαηά  4 κέιε ν θ. 

Υαηδεδεκεηξίνπ, ν θ. Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Παιίθνγινπ θαη 

ν θ. Μπίλνο, θαη ν θ. Μήλνπ παξόλ) 

7.Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ ηωλ εληεηαικέλωλ ζπκβνύιωλ ηνπ Πξνέδξνπ, 

κειώλ  Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2022 

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 2022 θαη κε 

ην παξόλ παξαθαινύκε γηα ηελ πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ, όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξζεθαλ γηα ην 2021, 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.  

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

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

Ληνύγαο, θ. Αλαζηαζηάδεο, θ. Γόληζνο)  θαη θαηά  4 κέιε ν θ. 

Υαηδεδεκεηξίνπ, ν θ. Πξνθνπίδεο, ν θ. Αζβεζηόπνπινο, ε θ. Παιίθνγινπ θαη 

ν θ. Μπίλνο, θαη ν θ. Μήλνπ παξόλ 
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Ζ 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   06-09-2022 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  

    ΣΗ  

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 

 

       ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

(ππνγξαθέο) 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 


