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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. κατατάσσεται στις πολύ µικρές επιχειρηµατικές οντότητες
(Ν.4308/14), οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάρτισης Έκθεσης ∆ιαχείρισης.
Για την πληρέστερη ενηµέρωση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων / ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
παραθέτουµε µία περιεκτική παρουσίαση των επιδόσεων της εταιρείας της χρήσεως 2016
(01.01.2016-31.12.2016) σε αντιστοίχιση µε το µέγεθος και τις δραστηριότητες της, στην οποία πε-
ριέχονται πληροφορίες και για µη χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα, όπως περιβαλλοντικά, εργα-
σιακά και σχέσεων µε την τοπική κοινωνία.

Ι. AΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α> Στόχοι και στρατηγική υλοποίησης τους

Η Πάρκο Πάρου ιδρύθηκε και συστήθηκε µε τη σηµερινή νοµική της µορφή το 2009 ως ∆ηµοτική Α.Ε., µε µο-
ναδικό µέτοχο τον ∆ήµο Πάρου καί βασικό καταστατικό της σκοπό: την προστασία και ήπια αξιοποίηση της χερ-
σονήσου του Άϊ Γιάννη, εκτάσεως 800 στρεµµάτων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πάρου και τη µετατροπή της σε
εναλλακτικό τουριστικό προορισµό Πολιτισµού, Οικολογίας, Αναψυχής και Άθλησης.
Από τους 16 περιγραφόµενους στόχους στο καταστατικό της ∆ηµοτικής Α.Ε., δύο αφορούν την επιχειρηµατική της
δραστηριότητα (λειτουργία αναψυκτηρίου και οργανωµένης παραλίας) και οι υπόλοιποι αφορούν σε έργα και
δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και συγκεκριµένα υποδοµές και δράσεις πολιτισµού και περιβάλλοντος.
Άµεσα από το 2009 λειτούργησαν το αναψυκτήριο και η οργανωµένη παραλία µετά από αισθητική και ποιοτική
αναµόρφωση τους και ανάπλαση του υποβαθµισµένου περιβάλλοντος χώρου. Το έργο της αναµόρφωσης χρη-
µατοδοτήθηκε από το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, και ο εξοπλισµός αναψυκτηρίου/παραλίας καλύφθηκε από δά-
νειο της εταιρείας, που εξυπηρετείται κανονικά. Έκτοτε αναψυκτήριο /παραλία υποδέχονται πολυάριθµους
επισκέπτες, εξασφαλίζοντας τα έσοδα για την υποστήριξη του κοινωφελούς έργου της εταιρείας.
Η ∆ηµοτική Α.Ε. πραγµατοποίησε σταδιακά από το 2009, το µεγαλύτερο τµήµα των κοινωφελών στόχων που της
ανατέθηκαν: Θέατρο Αρχίλοχος 700 θέσεων για τη φιλοξενία του Φεστιβάλ, το Σινέ Έναστρον 100 θέσεων για ται-
νίες κάτω από τα άστρα, Μόνιµη Έκθεση στα κελλιά του Άϊ-Γιάννη για την ιστορία της Πάρου στα Ορλωφικά, δί-
κτυο µονοπατιών 7 χιλιοµέτρων για φυσιολατρία και περιήγηση, ετήσιες φυτεύσεις µε µαθητές και εθελοντές,
φωτισµός του Πάρκου µε αυτόνοµα φωτοβολταικά φωτιστικά.
Τα έργα πολιτισµού και περιβάλλοντος, υλοποιήθηκαν µε ποιότητα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και χρηµατο-
δοτήθηκαν από χορηγίες και δωρεές των Ιδρυµάτων Α.Γ.Λεβέντη, Μποδοσάκη, Σ. Νιάρχου και επιχειρήσεων
όπως η Blue Star και ιδιωτών, σύµφωνα µε την καταστατική υποχρέωση της εταιρείας για αναζήτηση χορηγιών.
Το Πάρκο Πάρου αποτελεί ένα καινοτόµο εγχείρηµα µιας σύγχρονης τουριστικής αντίληψης, που συνδυάζει την
ποιοτική αναψυχή της παραλίας, µε περιηγήσεις σε ένα τοπίο αυθεντικής νησιωτικής οµορφιάς, γνωριµία µε την
ιστορία του τόπου, απόλαυση παραστάσεων µουσικής και θεάτρου και ταινιών κάτω από τα άστρα.
Η δηµιουργία και η λειτουργία του ανταποκρίνεται πλήρως στον καταστατικό του στόχο για διαφοροποίηση και εµ-
πλουτισµό της τουριστικής προσφοράς της Πάρου, µε την προώθηση δράσεων και πρακτικών φιλικών προς τον
Πολιτισµό και το Περιβάλλον.
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Β> Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου

Από την ίδρυση της το 2009 έως και το έτος χρήσης 2016, η ∆ηµοτική Α.Ε. έχει θετικούς Ισολογισµούς και
ικανοποιεί εµπρόθεσµα το σύνολο των υποχρεώσεων της προς τους εργαζόµενους, τους προµηθευτές και το
δηµόσιο.
Το µοντέλο επιχειρηµατικής δράσης που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία καθορίζεται από τις καταστατικές της
υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις λειτουργίας της ως ∆ηµοτικούΦορέα. Η Πάρκο Πάρου ∆ηµοτική Α.Ε. λειτουργεί
ως εµπορική επιχείρηση και παράγει αξία και κέρδος αλλά καταστατικά επενδύει τα έσοδα της κυρίως σε κοι-
νωφελή έργα και δράσεις.
Τα έσοδα της ∆ηµοτικής Α.Ε. προέρχονται από την οργανωµένη παραλία του Καθολικού και το αναψυκτήριο και
επενδύονται σε µικρά έργα, στη συντήρηση των υποδοµών και στις οργανωτικές δαπάνες του ετήσιου Φεστιβάλ
και των δράσεων οικολογίας για την προστασία και αποκατάστηση της Φύσης της χερσονήσου.
Με δεδοµένο τον εποχιακό και περιορισµένο χαρακτήρα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Πάρκου, για
την µεγιστοποίηση των εσόδων και την εξοικονόµηση πόρων για την υλοποίηση έργων και δράσεων κοινωφε-
λούς χαρακτήρα, η Εταιρεία επιδιώκει να έχει τις χαµηλότερες δυνατές λειτουργικές δαπάνες.
Προς τούτο, δεν απασχολεί µόνιµους αλλά µόνο εποχιακούς υπαλλήλους για τη λειτουργία του αναψυκτηρίου
και της παραλίας και καλύπτει µε εξωτερικούς συνεργάτες τις εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως τη λογιστική
υποστήριξη, την οργάνωση και προβολή Φεστιβάλ κ.α.. Πολλές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από επιστή-
µονες, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, όπως οι µελέτες των έργων, η µεταφορά των καλλιτεχνών προς / από και
εντός Πάρου, η φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων κ.α. Ο Σύλλογος, Οι ‘Φίλοι του Πάρκου’ και ένα ευρύ δί-
κτυο εθελοντών στηρίζουν το Φεστιβάλ, τις δράσεις οικολογίας, και τις αθλητικές διοργανώσεις.
Στην λογική της ελαχιστοποίησης των λειτουργικών δαπάνων, δεν καταβάλεται αποζηµίωση στα µέλη του ∆.Σ.
για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις, ούτε στην Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και µέλη του ∆.Σ. για την συστηµατική προ-
σφορά εργασίας τους. Για την χρήση του 2016 η Εταιρεία κατέβαλε µόνον την αµοιβή της ∆ιευθύνουσας Συµ-
βούλου ύψους 10.000 €.
Η ∆ηµοτική Α.Ε. δεν επιδοτείται από τον ∆ήµο ή το κεντρικό κράτος για την λειτουργία και τις ετήσιες κοινωφε-
λείς δράσεις πολιτισµού και οικολογίας που πραγµατοποιούνται στο Πάρκο, ούτε έχει χρηµατοδοτηθεί για τις ση-
µαντικές υποδοµές τις οποίες έχει δηµιουργήσει, οι οποίες υλοποιήθηκαν µε χορηγίες Ιδρυµάτων και
Επιχειρήσεων.
Παρότι δεν είναι επιδοτούµενος φορέας, η Εταιρεία υποχρεούται να ακολουθεί τις βαρειές γραφειοκρατικές δια-
δικασίες και τους περιορισµούς που έχουν οι δηµόσιοι φορείς, εφαρµόζοντας το δηµόσιο λογιστικό και ελεγχό-
µενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παράλληλα λειτουργεί διφυώς και ως Ανώνυµη Εταιρεία, που οφείλει να
διαχειρίζεται την εποχική λειτουργία του Αναψυκτηρίου µε την ευελιξία της αγοράς και να ακολουθεί το νοµικό
πλαίσιο των Α.Ε. και να ελέγχεται από ανεξάρτητους λογιστές. Τµήµα της επιχειρηµατικής πολιτικής της Εται-
ρείας είναι και η καθιέρωση της ως αξιόπιστου και αναγνωρίσιµου τουριστικού προορισµού µε επισκέπτες που
απολαµβάνουν µαζί µε την καλοκαιρινή ραστώνη της παραλίας, εκδηλώσεις µουσικής και θεάτρου στο υπαίθριο
θέατρο Αρχίλοχος, ταινίες κάτω από τα άστρα και δίπλα στη θάλασσα στο Σινέ Έναστρον, φυσιολατρία και περιη-
γήσεις στα µονοπάτια τπυ Πάρκου και επίσκεψη στη Μόνιµη Έκθεση για τα Ορλωφικά. Αυτή η ευρεία γκάµα δρα-
στηριοτήτων, η ελεύθερη είσοδος σε Σινέ Έναστρον και Μόνιµη Έκθεση, η δυνατότητα περιήγησης, όλο το
χρόνο στα µονοπάτια κ.λ.π. καθώς και οι ανταγωνιστικές τιµές των υπηρεσιών του, προσελκύουν επισκέπτες
που προέρχονται από διάφορες ηλικιακές οµάδες, µε διαφορετικές οικονοµικές δυνατότητες και διαφορετικές
χώρες προέλευσης που τους συνδέει η αγάπη τους για την Φύση και τον πολιτισµό, η απλώς η ήπια και όχι θο-
ρυβώδης αναψυχή και άθληση.
Επιδιώκεται µε τους πολυπληθείς επισκέπτες του Πάρκου, η θεµελίωση σχέσεων εµπιστοσύνης και η δηµιουρ-
γία αισθήµατος οικειότητας στον επισκέπτη - αποδέκτη των υπηρεσιών, κάτι που έχει επιτευχθεί σε ένα µεγάλο
βαθµό, παρά την µεγάλη προσέλευση την περίοδο αιχµής.
Η διαφοροποίηση των πελατών ενισχύει τη βιωσιµότητα και τη σταθερότητα της επιχείρησης και παρέχει δι-
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κλείδες ασφαλείας και αντοχή σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, όπως είναι αυτό του τουριστικού τοµέα. Για την
αποφυγή των γραφειοκρατικών και άλλων επιβαρύνσεων και την αποδοτικότερη λειτουργία του αναψυκτηρίου,
ήδη από το τέλος του 2015, το ∆.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει διαχρονικά τη χρήση του αναψυ-
κτηρίου σε ιδιώτη επιχειρηµατία, µέσα από ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό. Πράγµατι το 2016 το Αναψυκτήριο λει-
τούργησε η Εταιρεία Κοντογιώργης Α.Ε. µετά από προσφορά 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων και ελάχιστη
ρήτρα 60.000 ευρώ.
Η εφαρµογή της επιχειρηµατικής πολιτικής που παρουσιάσθηκε συνίσταται στη δηµιουργία και διατήρηση ενός
επιχειρηµατικού µοντέλου, το οποίο κατορθώνει να παράγει οικονοµικά αποτελέσµατα, να θέτει θεµέλια µελ-
λοντικής απόδοσης, να εκπληρώνει τους κοινωφελείς σκοπούς του Πάρκου και να εµπλουτίζει την τουριστική
ταυτότητα της Πάρου µε ένα εναλλακτικό προορισµό.

Γ> Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και τους οποίους ενδέχεται να αντιµετωπί-
σει στο µέλλον, συνοψίζονται στο ότι αναπτύσει µία δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισµού και ιδιαίτερα αυτού
του µεσαίου εισοδήµατος που επηρεάζεται αρνητικά από πολλούς και διαφορετικούς εξωγενείς παράγοντες.
Ήδη λόγω της παγιωµένης πλέον οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα τα εισοδήµατα της µέσης ελληνικής οικογέ-
νειας έχουν µειωθεί δραστικά και ως εκ τούτου έχει περιοριαστεί η συµβολή τους στα έσοδα της εταιρείας. Ο
κίνδυνος γενικότερης κρίσης που µπορεί να επηρρεάσει αρνητικά την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα είτε ως
αποτέλεσµα µιας µη οµαλής εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, είτε από εξωγενή γεγονότα, δεν µπορεί να απο-
κλειστεί αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται.
Σε ότι αφορά τους ενδογενείς κινδύνους, η ∆ηµοτική Α.Ε. δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο λόγω του ότι οι
πωλήσεις της πραγµατοποιουνται τοις µετρητοίς, ή µέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, ούτε κίνδυνο απο-
µείωσης της αξίας των αποθεµάτων της, τα οποία είναι ούτως ή άλλως περιορισµένα, δεδοµένου ότι πρόκειται
για συνεχή ροή προµήθειας ειδών τα οποία ικανοποιούν την ηµερήσια κατανάλωση. Οι προµηθευτές της Εται-
ρείας είναι αξιόπιστοι και προέρχονται από δηµόσιο διαγωνισµό και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις απέ-
ναντι τους ικανοποιούνται άµεσα. Η δανειακή υποχρέωση ύψους 150.000 για την κάλυψη του εξοπλισµού
αναψυκτηρίου/παραλίας έγινε άπαξ το 2009 και έκτοτε εξυπηρετείται απρόσκοπτα από τις θετικές ετήσιες τα-
µειακές ροές.
Η ∆ηµοτική Α.Ε. στηριζόµενη στην ευέλικτη δοµή της χωρίς σηµαντικά οικονοµικά µόνιµα φορτία, όπως µι-
σθοδοσία µόνιµων υπαλλήλων και δανεισµό για τη λειτουργία της, µπορεί σε µεταβαλλόµενες συνθήκες, να προ-
σαρµόζει γρήγορα την πολιτική της, και ως εκ τούτου να αντιµετωπίζει µε επιτυχία πιθανούς κινδύνους.
Θετική εξέλιξη στις πιθανές αβεβαιότητες του τοµέα του τουρισµού που µειώνει σηµαντικά τους εξωγενείς κιν-
δύνους, συνιστά και η τρέχουσα και προβλεπόµενη να συνεχιστεί, οικονοµική ανάκαµψη στην Ευρώπη, που απο-
τελεί την κύρια πηγή προέλευσης των επισκεπτών της Πάρου.

∆> Σηµαντικά οικονοµικά γεγονότα κλειοµένης χρήσης

Το σηµαντικότερο οικονοµικό γεγονός στην χρήση 2016, υπήρξε η παραχώρηση της χρήσης του καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε ιδιώτη επιχειρηµατία, µέσα από ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό . Με αυτό τον τρόπο,
η ∆ηµοτική Α.Ε. απέφυγε σωρεία γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για την πρόσληψη προσωπικού και τις
συναλλαγές µε µεγάλο αριθµό προµηθευτών, καθώς και τα πολυάριθµα καθηµερινά ζητήµατα λειτουργίας του
αναψυκτηρίου. Η συνεργασία µε τον ανάδοχο υπήρξε θετική σε όλα τα ζητήµατα που όπως είναι σύνηθες ανα-
κύπτουν.
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Β> Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου

Από την ίδρυση της το 2009 έως και το έτος χρήσης 2016, η ∆ηµοτική Α.Ε. έχει θετικούς Ισολογισµούς και
ικανοποιεί εµπρόθεσµα το σύνολο των υποχρεώσεων της προς τους εργαζόµενους, τους προµηθευτές και το
δηµόσιο.
Το µοντέλο επιχειρηµατικής δράσης που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία καθορίζεται από τις καταστατικές της
υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις λειτουργίας της ως ∆ηµοτικούΦορέα. Η Πάρκο Πάρου ∆ηµοτική Α.Ε. λειτουργεί
ως εµπορική επιχείρηση και παράγει αξία και κέρδος αλλά καταστατικά επενδύει τα έσοδα της κυρίως σε κοι-
νωφελή έργα και δράσεις.
Τα έσοδα της ∆ηµοτικής Α.Ε. προέρχονται από την οργανωµένη παραλία του Καθολικού και το αναψυκτήριο και
επενδύονται σε µικρά έργα, στη συντήρηση των υποδοµών και στις οργανωτικές δαπάνες του ετήσιου Φεστιβάλ
και των δράσεων οικολογίας για την προστασία και αποκατάστηση της Φύσης της χερσονήσου.
Με δεδοµένο τον εποχιακό και περιορισµένο χαρακτήρα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Πάρκου, για
την µεγιστοποίηση των εσόδων και την εξοικονόµηση πόρων για την υλοποίηση έργων και δράσεων κοινωφε-
λούς χαρακτήρα, η Εταιρεία επιδιώκει να έχει τις χαµηλότερες δυνατές λειτουργικές δαπάνες.
Προς τούτο, δεν απασχολεί µόνιµους αλλά µόνο εποχιακούς υπαλλήλους για τη λειτουργία του αναψυκτηρίου
και της παραλίας και καλύπτει µε εξωτερικούς συνεργάτες τις εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως τη λογιστική
υποστήριξη, την οργάνωση και προβολή Φεστιβάλ κ.α.. Πολλές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από επιστή-
µονες, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, όπως οι µελέτες των έργων, η µεταφορά των καλλιτεχνών προς / από και
εντός Πάρου, η φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων κ.α. Ο Σύλλογος, Οι ‘Φίλοι του Πάρκου’ και ένα ευρύ δί-
κτυο εθελοντών στηρίζουν το Φεστιβάλ, τις δράσεις οικολογίας, και τις αθλητικές διοργανώσεις.
Στην λογική της ελαχιστοποίησης των λειτουργικών δαπάνων, δεν καταβάλεται αποζηµίωση στα µέλη του ∆.Σ.
για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις, ούτε στην Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και µέλη του ∆.Σ. για την συστηµατική προ-
σφορά εργασίας τους. Για την χρήση του 2016 η Εταιρεία κατέβαλε µόνον την αµοιβή της ∆ιευθύνουσας Συµ-
βούλου ύψους 10.000 €.
Η ∆ηµοτική Α.Ε. δεν επιδοτείται από τον ∆ήµο ή το κεντρικό κράτος για την λειτουργία και τις ετήσιες κοινωφε-
λείς δράσεις πολιτισµού και οικολογίας που πραγµατοποιούνται στο Πάρκο, ούτε έχει χρηµατοδοτηθεί για τις ση-
µαντικές υποδοµές τις οποίες έχει δηµιουργήσει, οι οποίες υλοποιήθηκαν µε χορηγίες Ιδρυµάτων και
Επιχειρήσεων.
Παρότι δεν είναι επιδοτούµενος φορέας, η Εταιρεία υποχρεούται να ακολουθεί τις βαρειές γραφειοκρατικές δια-
δικασίες και τους περιορισµούς που έχουν οι δηµόσιοι φορείς, εφαρµόζοντας το δηµόσιο λογιστικό και ελεγχό-
µενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παράλληλα λειτουργεί διφυώς και ως Ανώνυµη Εταιρεία, που οφείλει να
διαχειρίζεται την εποχική λειτουργία του Αναψυκτηρίου µε την ευελιξία της αγοράς και να ακολουθεί το νοµικό
πλαίσιο των Α.Ε. και να ελέγχεται από ανεξάρτητους λογιστές. Τµήµα της επιχειρηµατικής πολιτικής της Εται-
ρείας είναι και η καθιέρωση της ως αξιόπιστου και αναγνωρίσιµου τουριστικού προορισµού µε επισκέπτες που
απολαµβάνουν µαζί µε την καλοκαιρινή ραστώνη της παραλίας, εκδηλώσεις µουσικής και θεάτρου στο υπαίθριο
θέατρο Αρχίλοχος, ταινίες κάτω από τα άστρα και δίπλα στη θάλασσα στο Σινέ Έναστρον, φυσιολατρία και περιη-
γήσεις στα µονοπάτια τπυ Πάρκου και επίσκεψη στη Μόνιµη Έκθεση για τα Ορλωφικά. Αυτή η ευρεία γκάµα δρα-
στηριοτήτων, η ελεύθερη είσοδος σε Σινέ Έναστρον και Μόνιµη Έκθεση, η δυνατότητα περιήγησης, όλο το
χρόνο στα µονοπάτια κ.λ.π. καθώς και οι ανταγωνιστικές τιµές των υπηρεσιών του, προσελκύουν επισκέπτες
που προέρχονται από διάφορες ηλικιακές οµάδες, µε διαφορετικές οικονοµικές δυνατότητες και διαφορετικές
χώρες προέλευσης που τους συνδέει η αγάπη τους για την Φύση και τον πολιτισµό, η απλώς η ήπια και όχι θο-
ρυβώδης αναψυχή και άθληση.
Επιδιώκεται µε τους πολυπληθείς επισκέπτες του Πάρκου, η θεµελίωση σχέσεων εµπιστοσύνης και η δηµιουρ-
γία αισθήµατος οικειότητας στον επισκέπτη - αποδέκτη των υπηρεσιών, κάτι που έχει επιτευχθεί σε ένα µεγάλο
βαθµό, παρά την µεγάλη προσέλευση την περίοδο αιχµής.
Η διαφοροποίηση των πελατών ενισχύει τη βιωσιµότητα και τη σταθερότητα της επιχείρησης και παρέχει δι-
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κλείδες ασφαλείας και αντοχή σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, όπως είναι αυτό του τουριστικού τοµέα. Για την
αποφυγή των γραφειοκρατικών και άλλων επιβαρύνσεων και την αποδοτικότερη λειτουργία του αναψυκτηρίου,
ήδη από το τέλος του 2015, το ∆.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει διαχρονικά τη χρήση του αναψυ-
κτηρίου σε ιδιώτη επιχειρηµατία, µέσα από ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό. Πράγµατι το 2016 το Αναψυκτήριο λει-
τούργησε η Εταιρεία Κοντογιώργης Α.Ε. µετά από προσφορά 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων και ελάχιστη
ρήτρα 60.000 ευρώ.
Η εφαρµογή της επιχειρηµατικής πολιτικής που παρουσιάσθηκε συνίσταται στη δηµιουργία και διατήρηση ενός
επιχειρηµατικού µοντέλου, το οποίο κατορθώνει να παράγει οικονοµικά αποτελέσµατα, να θέτει θεµέλια µελ-
λοντικής απόδοσης, να εκπληρώνει τους κοινωφελείς σκοπούς του Πάρκου και να εµπλουτίζει την τουριστική
ταυτότητα της Πάρου µε ένα εναλλακτικό προορισµό.

Γ> Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και τους οποίους ενδέχεται να αντιµετωπί-
σει στο µέλλον, συνοψίζονται στο ότι αναπτύσει µία δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισµού και ιδιαίτερα αυτού
του µεσαίου εισοδήµατος που επηρεάζεται αρνητικά από πολλούς και διαφορετικούς εξωγενείς παράγοντες.
Ήδη λόγω της παγιωµένης πλέον οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα τα εισοδήµατα της µέσης ελληνικής οικογέ-
νειας έχουν µειωθεί δραστικά και ως εκ τούτου έχει περιοριαστεί η συµβολή τους στα έσοδα της εταιρείας. Ο
κίνδυνος γενικότερης κρίσης που µπορεί να επηρρεάσει αρνητικά την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα είτε ως
αποτέλεσµα µιας µη οµαλής εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, είτε από εξωγενή γεγονότα, δεν µπορεί να απο-
κλειστεί αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται.
Σε ότι αφορά τους ενδογενείς κινδύνους, η ∆ηµοτική Α.Ε. δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο λόγω του ότι οι
πωλήσεις της πραγµατοποιουνται τοις µετρητοίς, ή µέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, ούτε κίνδυνο απο-
µείωσης της αξίας των αποθεµάτων της, τα οποία είναι ούτως ή άλλως περιορισµένα, δεδοµένου ότι πρόκειται
για συνεχή ροή προµήθειας ειδών τα οποία ικανοποιούν την ηµερήσια κατανάλωση. Οι προµηθευτές της Εται-
ρείας είναι αξιόπιστοι και προέρχονται από δηµόσιο διαγωνισµό και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις απέ-
ναντι τους ικανοποιούνται άµεσα. Η δανειακή υποχρέωση ύψους 150.000 για την κάλυψη του εξοπλισµού
αναψυκτηρίου/παραλίας έγινε άπαξ το 2009 και έκτοτε εξυπηρετείται απρόσκοπτα από τις θετικές ετήσιες τα-
µειακές ροές.
Η ∆ηµοτική Α.Ε. στηριζόµενη στην ευέλικτη δοµή της χωρίς σηµαντικά οικονοµικά µόνιµα φορτία, όπως µι-
σθοδοσία µόνιµων υπαλλήλων και δανεισµό για τη λειτουργία της, µπορεί σε µεταβαλλόµενες συνθήκες, να προ-
σαρµόζει γρήγορα την πολιτική της, και ως εκ τούτου να αντιµετωπίζει µε επιτυχία πιθανούς κινδύνους.
Θετική εξέλιξη στις πιθανές αβεβαιότητες του τοµέα του τουρισµού που µειώνει σηµαντικά τους εξωγενείς κιν-
δύνους, συνιστά και η τρέχουσα και προβλεπόµενη να συνεχιστεί, οικονοµική ανάκαµψη στην Ευρώπη, που απο-
τελεί την κύρια πηγή προέλευσης των επισκεπτών της Πάρου.

∆> Σηµαντικά οικονοµικά γεγονότα κλειοµένης χρήσης

Το σηµαντικότερο οικονοµικό γεγονός στην χρήση 2016, υπήρξε η παραχώρηση της χρήσης του καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε ιδιώτη επιχειρηµατία, µέσα από ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό . Με αυτό τον τρόπο,
η ∆ηµοτική Α.Ε. απέφυγε σωρεία γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για την πρόσληψη προσωπικού και τις
συναλλαγές µε µεγάλο αριθµό προµηθευτών, καθώς και τα πολυάριθµα καθηµερινά ζητήµατα λειτουργίας του
αναψυκτηρίου. Η συνεργασία µε τον ανάδοχο υπήρξε θετική σε όλα τα ζητήµατα που όπως είναι σύνηθες ανα-
κύπτουν.
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ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε τον Ν. 4403/16, προβλέπεται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης να περιλαµβάνεται και η πληροφόρηση για
µη χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα, όπως οι πολιτικές που εφαρµόζει η Εταιρεία για στοχευµένα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και εργασιακά θέµατα, καθώς και ζητήµατα που σχετίζονται µε τον σεβασµό των δικαιωµάτων του αν-
θρώπου και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Παρόλο που ως πολύ µικρή επιχειρηµατική οντότητα, δεν υπο-
χρεούµαστε σε Έκθεση διαχείρισης, επιλέγουµε να παρέχουµε την σχετική πληροφόρηση στους µετόχους.

Α> Περιβάλλον

Το Περιβάλλον αποτελεί βασικό πυλώνα του Σχεδιασµού και των υποδοµών και δράσεων της Εταιρείας από την
ίδρυση της µέχρι σήµερα, και περιγράφεται ρητά στους καταστατικούς στόχους της. Ανάλογα µε τις περιβαλλον-
τικές πιέσεις και χρήσεις η χερσόνησος διαχωρίζεται σε δύο διακριτές χερσαίες Ζώνες µε διαφορετικές χρή-
σεις:

Ζώνη Ι Αµιγούς Φύσης 700 στρεµµάτων αδόµητη, κατάλληλης για φυσιολατρία και περιήγηση, ήπια άθληση και
οικολογικές δράσεις . Πρόκειται για µία εκτεταµένη περιοχή ενδοχώρας και ακτογραµµής που έχει αποψιλω-
θεί από την άλλοτε πλούσια βλάστηση της λόγω εντατικής βόσκησης για δεκαετίες µε έντονη τοπικά εδαφική διά-
βρωση, λόγω και της διάνοιξης πρόχειρων χωµατόδροµων.
Μετά την ίδρυση του Πάρκου έπαυσε η βόσκηση, θεσµοθετήθηκε η απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων και το κυ-
νήγι, κατασκευάστηκε δίκτυο µονοπατιών 7 χιλιοµέτρων µε σήµανση και χάρτη για την πρόσβαση στην περιοχή
και γίνονται ετήσιες φυτεύσεις µε σχολεία και εθελοντές για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και καταγραφή
της χλωρίδας. Παράλληλα έχουν εκπονηθεί µελέτες και έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηµατοδότησης για την αν-
τιµετώπιση της διάβρωσης και τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα µε την ανακατασκευή µικρών ανα-
βαθµών στις ρεµατιές και στους πρόχειρα ανοιγµένους χωµατόδροµους, καθώς και η δηµιουργία βοτανόκηπων
µε κυκλαδίτικη χλωρίδα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σταδιακής αποκατάστασης του αρχικού
φυσικού περιβάλλοντος .

Ζώνη ΙΙ Αναψυχής και Πολιτισµού 100 στρεµµάτων.
Πρόκειται για την παράκτια περιοχή της υπήνεµης πλευράς της χερσονήσου, που έχει δεχτεί βλάβες του τοπίου
από πρόχειρες διανοίξεις , επιχωµατώσεις µε µπάζα, χωµατερές µε ντενεκάκια λόγω της εντατικής εκµετάλ-
λευσης της περιοχής ως παραλίας- beach bar για µια δεκαπενταετία. Η περιοχή δέχεται και σήµερα, περιβαλ-
λοντική πίεση κατά τη περίοδο αιχµής από την ηµερήσια παρουσία 500 ατόµων και τον συνακόλουθο όγκο
λυµάτων και απορριµµάτων και την υψηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ευρείας έκτασης αναπλάσεις σε υποβαθµισµένες περιοχές και έχουν δηµιουργηθεί
στη θέση τους, λειτουργικά και αισθητικά ωφέλιµοι χώροι όπως το θέατρο, ο χώρος προβολών, ο χώρος στάθ-
µευσης, υπαίθριοι χώροι του αναψυκτηρίου.
Επίσης µε αυτόνοµα φωτοβολταϊκά φωτιστικά έχει εξασφαλιστεί ο κεντρικός φωτισµός του Πάρκου και γίνεται
χρήση λαµπτήρων led για την εξοικονόµηση ενέργειας. Εφαρµόζεται µε συνέπεια ο επί τόπου διαχωρισµός των
απορριµµάτων και η αποκοµιδή τους σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανακύκλωσης του ∆ήµου Πάρου. Έχει σχε-
διαστεί η εφαρµογή σύγχρονων λύσεων γιά την εξοικονόµηση νερού και µόνιµης λύσης για τα λύµατα τα οποία
σήµερα συλλέγονται σε σηπτικούς βόθρους και µεταφέρονται στον βιολογικό της Νάουσας. Έχει εκπονηθεί από
το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το ΚΑΠΕ συνολικό σχέδιο εξοικονόµησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ για τις ενερ-
γειακές ανάγκες του Πάρκου.
Για την αντιµετώπιση των κινδύνων αναφορικά µε το περιβάλλον η Εταιρεία προβαίνει στη λήψη όλων των µέτρων
που αναφέρθηκαν και παράλληλα επιδιώκει να εξασφαλίσει πόρους για να ολοκληρώσει τον σχεδιασµό για την
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αποκατάσταση της Φύσης στη Ζώνη Ι και τη µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την εξοικονόµηση
ενέργειας στη Ζώνη ΙΙ.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις αρχές της αει-
φόρου ανάπτυξης και την ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον.
Για την ∆ηµοτική Α.Ε. Πάρκο Πάρου, το Περιβάλλον και ο Πολιτισµός αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
µιας σύγχρονης τουριστικής πολιτικής, όπως πρεσβεύει και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού και µεγάλοι
tour operators «H πλειοψηφία των τουριστών σήµερα επιθυµεί να επισκέπτεται περιοχές µε υψηλή περιβαλ-
λοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισµού».

Β> Εργασιακά και άλλα θέµατα

Αναφορικά µε τα εργασιακά θέµατα και µε δεδοµένο ότι δεν απασχολούνται µόνιµοι υπάλληλοι στην Εταιρεία
αλλά µόνο εποχιακοί, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας υιοθετεί πρακτικές πρόσληψης που βασίζονται στις ικανότητες και
την εµπειρία εκάστου εργαζοµένου, και δεν κάνει διακρίσεις στην ανάθεση εργασιακών καθηκόντων. Για την
προστασία της υγείας και την ασφάλεια της εργασίας εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. Στην µεγάλη πλειοψη-
φία τους οι εργαζόµενοι, είναι νεαρής ηλικίας Παριανοί και συνήθως φοιτητές.
Το 2016 το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων προσλήφθηκε από τον Ανάδοχο που λειτούργησε το Αναψυκτή-
ριο και οι προσλήψεις της Εταιρείας περιορίστηκαν στους αναγκαίους εργαζόµενους για τη λειτουργία της παρα-
λίας, του Φεστιβάλ και του Μουσείου.

∆ιαφάνεια. Η Εταιρεία επιδιώκει την τήρηση των κανόνων διαφάνειας και δηµοσιότητας των πράξεων της και τη
συµµόρφωση µε το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέµηση κρουσµάτων διαφθοράς. Οι δια-
φανείς συναλλαγές µε τους προµηθευτές ειναι ζήτηµα ουσιώδους σηµασίας για την Εταιρεία, οι προµήθειες άλ-
λωστε πραγµατοποιούνται σε µεγάλο βαθµό µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Κρούσµατα αποδοχής
εξωγενούς ωφέλειας δεν έχουν εντοπιστεί.

Γ> Συµβολή της Εταιρείας σε ζητήµατα τοπικής κοινωνιας

Οι περισσότερες από τις δράσεις που πραγµατοποιούνται στο Πάρκο, ιδιαίτερα εκτός της τουριστικής αιχµής,
όπου ο τοπικός πληθυσµός είναι απασχοληµένος, εµπλέκουν και αφορούν την τοπική κοινωνία . Όλες οι οι οι-
κολογικές δράσεις και οι αθλητικές διοργανώσεις στηρίζονται από τους µαθητές και την τοπική κοινωνία, οι οποίοι
αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις του Πάρκου όπως το δίκτυο των µονοπατιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το Θέ-
ατρο και οι άλλες εγκαταστάσεις του Πάρκου παραχωρούνται δωρεάν για εκδηλώσεις σε συλλόγους και φορείς
της Πάρου, ενώ οι προβολές στο Σινέ Έναστρον και η επίσκεψη της Μόνιµης Έκθεσης είναι δωρεάν. Η ∆ηµοτική
Α.Ε. εξασφάλισε την χρηµατοδότηση χορηγιών, για την ιστορική έρευνα στα ρωσικά και ευρωπαϊκά αρχεία για
τη δηµιουργία της Μόνιµης Έκθεσης στα κελιά του Άϊ Γιάννη “Η Πάρος µέσα από την Ρωσική Χαρτογραφία 1770-
1774”. Απέδωσε µε αυτό τον τρόπο στην τοπική κοινωνία αλλά και τους επισκέπτες του νησιού, µία άγνωστη
αλλά σηµαντική πτυχή της τοπικής ιστορίας, όταν ο κόλπος της Νάουσας µετατράπηκε σε ναυτική βάση των
Ρώσων και η Πάρος σε διοικητικό κέντρο της Ρώσικης Ηγεµονίας στο Αιγαίο. Η Έκθεση αποτελεί συνήθη προ-
ορισµό για τα σχολεία και συχνά συνδυάζεται µε περιήγηση στη Φύση της χερσονήσου.
Με βάση την Έκθεση και την έρευνα που προηγήθηκε, οι τριήµερες εκδηλώσεις στην Πάρο, που συνδιοργανώ-
θηκαν µε τον ∆ήµο και την Κ∆ΕΠΑΠ, εντάχθηκαν στο επίσηµο Πρόγραµµα για το έτος 2016 Ελλάδας – Ρωσίας,
γεγονός που ενισχύει την προβολή και πρόσβαση της Πάρου στη νέα αναπτυσσόµενη τουριστική αγορά της Ρω-
σίας. Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, η Εταιρεία συνεχίζει την ανάληψη δράσεων µε γνώµονα την κοι-
νωνική συνεισφορά.
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ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε τον Ν. 4403/16, προβλέπεται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης να περιλαµβάνεται και η πληροφόρηση για
µη χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα, όπως οι πολιτικές που εφαρµόζει η Εταιρεία για στοχευµένα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και εργασιακά θέµατα, καθώς και ζητήµατα που σχετίζονται µε τον σεβασµό των δικαιωµάτων του αν-
θρώπου και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Παρόλο που ως πολύ µικρή επιχειρηµατική οντότητα, δεν υπο-
χρεούµαστε σε Έκθεση διαχείρισης, επιλέγουµε να παρέχουµε την σχετική πληροφόρηση στους µετόχους.

Α> Περιβάλλον

Το Περιβάλλον αποτελεί βασικό πυλώνα του Σχεδιασµού και των υποδοµών και δράσεων της Εταιρείας από την
ίδρυση της µέχρι σήµερα, και περιγράφεται ρητά στους καταστατικούς στόχους της. Ανάλογα µε τις περιβαλλον-
τικές πιέσεις και χρήσεις η χερσόνησος διαχωρίζεται σε δύο διακριτές χερσαίες Ζώνες µε διαφορετικές χρή-
σεις:

Ζώνη Ι Αµιγούς Φύσης 700 στρεµµάτων αδόµητη, κατάλληλης για φυσιολατρία και περιήγηση, ήπια άθληση και
οικολογικές δράσεις . Πρόκειται για µία εκτεταµένη περιοχή ενδοχώρας και ακτογραµµής που έχει αποψιλω-
θεί από την άλλοτε πλούσια βλάστηση της λόγω εντατικής βόσκησης για δεκαετίες µε έντονη τοπικά εδαφική διά-
βρωση, λόγω και της διάνοιξης πρόχειρων χωµατόδροµων.
Μετά την ίδρυση του Πάρκου έπαυσε η βόσκηση, θεσµοθετήθηκε η απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων και το κυ-
νήγι, κατασκευάστηκε δίκτυο µονοπατιών 7 χιλιοµέτρων µε σήµανση και χάρτη για την πρόσβαση στην περιοχή
και γίνονται ετήσιες φυτεύσεις µε σχολεία και εθελοντές για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και καταγραφή
της χλωρίδας. Παράλληλα έχουν εκπονηθεί µελέτες και έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηµατοδότησης για την αν-
τιµετώπιση της διάβρωσης και τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα µε την ανακατασκευή µικρών ανα-
βαθµών στις ρεµατιές και στους πρόχειρα ανοιγµένους χωµατόδροµους, καθώς και η δηµιουργία βοτανόκηπων
µε κυκλαδίτικη χλωρίδα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σταδιακής αποκατάστασης του αρχικού
φυσικού περιβάλλοντος .

Ζώνη ΙΙ Αναψυχής και Πολιτισµού 100 στρεµµάτων.
Πρόκειται για την παράκτια περιοχή της υπήνεµης πλευράς της χερσονήσου, που έχει δεχτεί βλάβες του τοπίου
από πρόχειρες διανοίξεις , επιχωµατώσεις µε µπάζα, χωµατερές µε ντενεκάκια λόγω της εντατικής εκµετάλ-
λευσης της περιοχής ως παραλίας- beach bar για µια δεκαπενταετία. Η περιοχή δέχεται και σήµερα, περιβαλ-
λοντική πίεση κατά τη περίοδο αιχµής από την ηµερήσια παρουσία 500 ατόµων και τον συνακόλουθο όγκο
λυµάτων και απορριµµάτων και την υψηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ευρείας έκτασης αναπλάσεις σε υποβαθµισµένες περιοχές και έχουν δηµιουργηθεί
στη θέση τους, λειτουργικά και αισθητικά ωφέλιµοι χώροι όπως το θέατρο, ο χώρος προβολών, ο χώρος στάθ-
µευσης, υπαίθριοι χώροι του αναψυκτηρίου.
Επίσης µε αυτόνοµα φωτοβολταϊκά φωτιστικά έχει εξασφαλιστεί ο κεντρικός φωτισµός του Πάρκου και γίνεται
χρήση λαµπτήρων led για την εξοικονόµηση ενέργειας. Εφαρµόζεται µε συνέπεια ο επί τόπου διαχωρισµός των
απορριµµάτων και η αποκοµιδή τους σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανακύκλωσης του ∆ήµου Πάρου. Έχει σχε-
διαστεί η εφαρµογή σύγχρονων λύσεων γιά την εξοικονόµηση νερού και µόνιµης λύσης για τα λύµατα τα οποία
σήµερα συλλέγονται σε σηπτικούς βόθρους και µεταφέρονται στον βιολογικό της Νάουσας. Έχει εκπονηθεί από
το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το ΚΑΠΕ συνολικό σχέδιο εξοικονόµησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ για τις ενερ-
γειακές ανάγκες του Πάρκου.
Για την αντιµετώπιση των κινδύνων αναφορικά µε το περιβάλλον η Εταιρεία προβαίνει στη λήψη όλων των µέτρων
που αναφέρθηκαν και παράλληλα επιδιώκει να εξασφαλίσει πόρους για να ολοκληρώσει τον σχεδιασµό για την
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αποκατάσταση της Φύσης στη Ζώνη Ι και τη µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την εξοικονόµηση
ενέργειας στη Ζώνη ΙΙ.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις αρχές της αει-
φόρου ανάπτυξης και την ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον.
Για την ∆ηµοτική Α.Ε. Πάρκο Πάρου, το Περιβάλλον και ο Πολιτισµός αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
µιας σύγχρονης τουριστικής πολιτικής, όπως πρεσβεύει και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού και µεγάλοι
tour operators «H πλειοψηφία των τουριστών σήµερα επιθυµεί να επισκέπτεται περιοχές µε υψηλή περιβαλ-
λοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισµού».

Β> Εργασιακά και άλλα θέµατα

Αναφορικά µε τα εργασιακά θέµατα και µε δεδοµένο ότι δεν απασχολούνται µόνιµοι υπάλληλοι στην Εταιρεία
αλλά µόνο εποχιακοί, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας υιοθετεί πρακτικές πρόσληψης που βασίζονται στις ικανότητες και
την εµπειρία εκάστου εργαζοµένου, και δεν κάνει διακρίσεις στην ανάθεση εργασιακών καθηκόντων. Για την
προστασία της υγείας και την ασφάλεια της εργασίας εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. Στην µεγάλη πλειοψη-
φία τους οι εργαζόµενοι, είναι νεαρής ηλικίας Παριανοί και συνήθως φοιτητές.
Το 2016 το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων προσλήφθηκε από τον Ανάδοχο που λειτούργησε το Αναψυκτή-
ριο και οι προσλήψεις της Εταιρείας περιορίστηκαν στους αναγκαίους εργαζόµενους για τη λειτουργία της παρα-
λίας, του Φεστιβάλ και του Μουσείου.

∆ιαφάνεια. Η Εταιρεία επιδιώκει την τήρηση των κανόνων διαφάνειας και δηµοσιότητας των πράξεων της και τη
συµµόρφωση µε το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέµηση κρουσµάτων διαφθοράς. Οι δια-
φανείς συναλλαγές µε τους προµηθευτές ειναι ζήτηµα ουσιώδους σηµασίας για την Εταιρεία, οι προµήθειες άλ-
λωστε πραγµατοποιούνται σε µεγάλο βαθµό µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Κρούσµατα αποδοχής
εξωγενούς ωφέλειας δεν έχουν εντοπιστεί.

Γ> Συµβολή της Εταιρείας σε ζητήµατα τοπικής κοινωνιας

Οι περισσότερες από τις δράσεις που πραγµατοποιούνται στο Πάρκο, ιδιαίτερα εκτός της τουριστικής αιχµής,
όπου ο τοπικός πληθυσµός είναι απασχοληµένος, εµπλέκουν και αφορούν την τοπική κοινωνία . Όλες οι οι οι-
κολογικές δράσεις και οι αθλητικές διοργανώσεις στηρίζονται από τους µαθητές και την τοπική κοινωνία, οι οποίοι
αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις του Πάρκου όπως το δίκτυο των µονοπατιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το Θέ-
ατρο και οι άλλες εγκαταστάσεις του Πάρκου παραχωρούνται δωρεάν για εκδηλώσεις σε συλλόγους και φορείς
της Πάρου, ενώ οι προβολές στο Σινέ Έναστρον και η επίσκεψη της Μόνιµης Έκθεσης είναι δωρεάν. Η ∆ηµοτική
Α.Ε. εξασφάλισε την χρηµατοδότηση χορηγιών, για την ιστορική έρευνα στα ρωσικά και ευρωπαϊκά αρχεία για
τη δηµιουργία της Μόνιµης Έκθεσης στα κελιά του Άϊ Γιάννη “Η Πάρος µέσα από την Ρωσική Χαρτογραφία 1770-
1774”. Απέδωσε µε αυτό τον τρόπο στην τοπική κοινωνία αλλά και τους επισκέπτες του νησιού, µία άγνωστη
αλλά σηµαντική πτυχή της τοπικής ιστορίας, όταν ο κόλπος της Νάουσας µετατράπηκε σε ναυτική βάση των
Ρώσων και η Πάρος σε διοικητικό κέντρο της Ρώσικης Ηγεµονίας στο Αιγαίο. Η Έκθεση αποτελεί συνήθη προ-
ορισµό για τα σχολεία και συχνά συνδυάζεται µε περιήγηση στη Φύση της χερσονήσου.
Με βάση την Έκθεση και την έρευνα που προηγήθηκε, οι τριήµερες εκδηλώσεις στην Πάρο, που συνδιοργανώ-
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ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Κατά χρονολογική σειρά:

1. Αναµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του αναψυκτηρίου
Με απόφαση του στο τέλος του 2016, το ∆.Σ. έκρινε ως αναγκαία την αναµόρφωση χώρων του αναψυκτηρίου,
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του και να αυξηθεί η ικανότητα υποδοχής περισσοτέρων καθισµάτων, σύµ-
φωνα και µε την νέα άδεια λειτουργίας του.
Το έργο υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση από τα έσοδα του 2016 και ολοκληρώθηκε έως και τον Απρίλιο του
2017 και περιέλαβε αλλαγές στην διάταξη του περιβάλλοντος χώρου του αναψυκτηρίου, ανάπλαση µιας υπο-
βαθµισµένης περιοχής, διαµόρφωση του χώρου σκουπιδιών, επισκευή στο φωτισµό του θεάτρου.

2. ∆ιαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση χρήσης του Αναψυκτηρίου
Το σηµαντικό ζήτηµα στη χρήση του 2016, είναι η υλοποίηση της απόφασης του ∆.Σ. να αναθέσει µετά από δη-
µόσια διαγωνιστική διαδικασία, τη λειτουργία του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Πάρκου σε
επιχειρηµατία ιδιώτη . Πράγµατι το 2016 το Αναψυκτήριο του Πάρκου λειτούργησε η Εταιρεία Κοντογιώργης Α.Ε.
µετά από προσφορά 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων και ελάχιστη ρήτρα 60.000 ευρώ. Τα αποτελέσµατα της
συνεργασίας υπήρξαν θετικά και το ∆.Σ. αποφάσισε να προκηρύξει νέα διαγωνιστική διαδικασία το 2017 για 3 χρό-
νια παραχώρησης της χρήσης του Αναψυκτηρίου.
Λόγω αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου, αντιφατικών απόψεων ειδικών και υπηρεσιών, µη ύπαρξης ερµη-
νευτικών εγκυκλίων και νοµολογίας, το ∆.Σ. αποφάσισε η ∆ιακήρυξη να έχει ακριβώς τους ίδιους όρους µε αυτή
του 2016, για λόγους ασφάλειας δικαίου.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου προχώρησε σε διαγωνιστική διαδικασία , η οποία όµως κηρύχθηκε άγονη λόγω
µη προσέλευσης ενδιαφεροµένων και µετά σε δεύτερη διακήρυξη , όπου η µόνη προσφορά που κατατέθηκε κρί-
θηκε άκυρη. Ως αποτέλεσµα της παραπάνω άγονης διαδικασίας το ∆.Σ. αποφάσισε, το Αναψυκτήριο, να λει-
τουργήσει το 2017 µέσα από τις προβλεπόµενες γραφειοκρατικές διαδικασίες προκηρύξεων για προµήθειες και
προσωπικό.
Το ∆.Σ. του Πάρκου, έχει αποφασίσει να προχωρήσει από τον Οκτώβριο του 2017, σε δηµόσια διαγωνιστική δια-
δικασία για τριετή παραχώρηση της χρήσης του Αναψυκτηρίου από το 2018 έως και το 2020.

3. Αναβάθµιση της ιστοσελίδας και της παρουσίας του Πάρκου Πάρου, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης .
Ο Ιστότοπος του Πάρκου, µε επισκέψεις πλέον των 25.000, είναι ο κύριος χώρος προβολής και πληροφόρησης
µε οπτικο-ακουστικό υλικό, για τις δραστηριότητες, το Φεστιβάλ αλλά και για τους γενικότερους στόχους και σχέ-
δια του Πάρκου για το µέλλον. Παράλληλα µέσα από µέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει συστηµατική ενηµέ-
ρωση του κοινού και έχει ήδη οικοδοµηθεί ένα ενδιαφερόµενο κοινό για τις δράσεις στο Πάρκου.
∆εδοµένου ότι η διαδικτυακή πλατφόρµα που υποστηρίζει τον Ιστότοπο του Πάρκου, δεν ήταν πλέον δυνατόν να
αναβαθµιστεί, αναπτύχθηκε µια νέα σύγχρονη πλατφόρµα /ιστότοπος, µε διευρυµένες δυνατότητες. Ήδη µέσα
απο τη νέα πλατφόρµα /ιστότοπο έχει αξιοποιηθεί, η online πώληση εισιτηρίων, η πλήρης συµβατότητα µε µικρές
οθόνες κινητών και tablets και έπονται κα άλλες σηµαντικές διαδικτυακές εφαρµογές.

4. Φιλοξενία του Ναυταθλητικού Οµίλου Νάουσας
Στους καταστατικούς σκοπούς της ∆ηµοτικής Α.Ε. προβλέπεται: «Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και γε-
γονότων καθώς και η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών σχολών, είτε αυτόνοµα από την ίδια την Εταιρεία ή και σε
συνεργασία µε άλλους φορείς». Σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος, το Πάρκο διοργανώνει σε συνεργασία µε τοπικούς
αθλητικούς φορείς αθλητικές εκδηλώσεις, µε κορυφαία το ετήσιο Τρίαθλο της Πάρου και το Mini Aquathlon για
παιδιά.
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Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος , το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχτηκε τη φιλοξενία στους χώρους του Πάρκου, του υπό
ίδρυση Ναυταθλητικού Οµίλου Νάουσας µε βάση την ολοκληρωµένη πρόταση που µας υποβλήθηκε. Με αυτόν
τον τρόπο εκπληρώνουµε και µία από τις ελάχιστες εναποµείνουσες καταστατικές υποχρεώσεις που δεν είχαν
υλοποιηθεί.

Η εταιρεία και το 2017 συνεχίζει την στρατηγική της για ποιοτικές υπηρεσίες πολιτισµού, αναψυχής, άθλησης και
οικολογίας, σύµφωνα µε την βασική καταστατική της υποχρέωση να συµβάλει «στη διαµόρφωση ενός νέου µον-
τέλου τουρισµού για την Πάρο στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας δικής της αναγνωρίσιµης τουριστικής ταυ-
τότητας» που διαφοροποιείται από τον µαζικό τουρισµό και τους κινδύνους υποβάθµισης του τουριστικού
προϊόντος.

9

Parko _September:Layout 1  9/8/17  12:40 AM  Page 9

Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος , το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχτηκε τη φιλοξενία στους χώρους του Πάρκου, του υπό
ίδρυση Ναυταθλητικού Οµίλου Νάουσας µε βάση την ολοκληρωµένη πρόταση που µας υποβλήθηκε. Με αυτόν
τον τρόπο εκπληρώνουµε και µία από τις ελάχιστες εναποµείνουσες καταστατικές υποχρεώσεις που δεν είχαν
υλοποιηθεί.

Η εταιρεία και το 2017 συνεχίζει την στρατηγική της για ποιοτικές υπηρεσίες πολιτισµού, αναψυχής, άθλησης και
οικολογίας, σύµφωνα µε την βασική καταστατική της υποχρέωση να συµβάλει «στη διαµόρφωση ενός νέου µον-
τέλου τουρισµού για την Πάρο στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας δικής της αναγνωρίσιµης τουριστικής ταυ-
τότητας» που διαφοροποιείται από τον µαζικό τουρισµό και τους κινδύνους υποβάθµισης του τουριστικού
προϊόντος.

9

Parko _September:Layout 1  9/8/17  12:40 AM  Page 9


