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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων 

ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους 

τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά 

τρόπον, ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις 

επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων 

εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 

παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι 

συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται 

συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης 

οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη 

απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 

αδικήματος.  
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1. Εισαγωγή  

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λάρνακας-

Αμμοχώστου-Λυμπιών (ΣΕΧΔΑΟΑ Λ.Α.Λ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο 

εγκαθιδρύθηκε με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 466, ημερ. 2.4.2008, με βάση το 

άρθρο 3 του περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών 

Αποβλήτων Νόμου του 2005 (Ν.85(I)/2005).  Η λειτουργία του διέπεται από τον πιο πάνω Νόμο, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.  

Το ΣΕΧΔΑΟΑ Λ.Α.Λ. λειτουργεί ως φορέας εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης 

αποβλήτων στην Επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου και τη διοικητική περιοχή της Κοινότητας 

Λυμπιών.   

Το ΣΕΧΔΑΟΑ Λ.Α.Λ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 4(1) 

του Νόμου και αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

ως ακολούθως:   

α. Ένας λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών. 

β. Τέσσερις Δήμαρχοι ή και Δημοτικοί Σύμβουλοι και τέσσερις Κοινοτάρχες ή και Κοινοτικοί 

Σύμβουλοι, οι οποίοι προέρχονται από Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια, αντίστοιχα, της 

περιοχής για την οποία εγκαθιδρύθηκε το Συμβούλιο.  

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 

Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ των Δημάρχων ή Δημοτικών Συμβούλων και των 

Κοινοταρχών ή Κοινοτικών Συμβούλων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Σε 

περίπτωση που Πρόεδρος εκλέγεται εκπρόσωπος Δήμων, τότε Αντιπρόεδρος εκλέγεται 

εκπρόσωπος Κοινοτήτων και αντίστροφα.         
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 4.686.394 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 0 

Δαπάνες εκτός φορολογίας  5.023.667 

Έλλειμμα πριν από τη φορολογία (337.273) 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμο

ύ 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/(υπερβάσεω
ν) ή Ποσοστό 

υπερκάλυψης (μη 
επίτευξης στόχων) 
Προϋπολογισμού 

εσόδων 

 € € € % 

ΕΣΟΔΑ     

Τέλη Απόρριψης 
Σκυβάλων 

4.800.000 4.550.682 (249.318) (5,19) 

Τέλη για 
Διοικητικά 
Έξοδα 

144.000 135.697 (8.303) (5,77) 

Άλλα Έσοδα 50 15 (35) (70,00) 

Σύνολο Εσόδων 4.944.050 4.686.394 (257.656) (5,21) 

     

ΕΞΟΔΑ     

Έξοδα Σκυβάλων 4.800.000 4.602.401 197.599 4,12 

Εξωτερικοί 
Σύμβουλοι 

60.000 57.120 2.880 4,80 

Έξοδα πράσινων 
σημείων 

360.000 350.955 9.045 2,51 

Διοικητικά 
Έξοδα 

20.000 13.191 6.809 34,05 

Σύνολο Εξόδων 5.240.010 5.023.667 216.333 4,13 

 

Σημ.: (i)  Οι πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις για το 2019, από τις οποίες εξήχθησαν τα αποτελέσματα έτους, καθώς 

και ο Προϋπολογισμός για το έτος 2019, ετοιμάστηκαν στη βάση των Δεδουλευμένων Εσόδων/Εξόδων.   

 (ii) Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο Προϋπολογισμός για το έτος 2019 δεν έχει εγκριθεί. 
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2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 6.959.011 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 7.618.275 
 

Σημ.: Όλα τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από το Συμβούλιο, καθώς μέχρι την 

ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης είχαν ετοιμαστεί πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019. 

Επομένως τα στοιχεία αυτά δεν έχουν τύχει ελέγχου από την Υπηρεσία μας ή τους ιδιώτες ελεγκτές. 

2.3. Δαπάνες προσωπικού 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, δεν απασχολείτο οποιοδήποτε προσωπικό κατά το έτος 2019, αλλά 

παρέχονταν υπηρεσίες από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου Λτδ. 

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, καθότι 

οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν μόνο μέχρι το έτος 2017, ο έλεγχος των οποίων, από τους 

ιδιώτες ελεγκτές, αναμένεται να αρχίσει σύντομα. 

 


