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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 Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (ΣΑΑΝ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το 

οποίο εγκαθιδρύθηκε με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την Κ.Δ.Π. 165/91, 

ημερ. 12.4.1991, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί  Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 

(Ν. 1/1971). Η λειτουργία του διέπεται από τον πιο πάνω Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται, καθώς και από τους περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμούς του 1992 

(Κ.Δ.Π. 305/92) και άλλους σχετικούς Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. 

Βασική αποστολή του ΣΑΑΝ είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση κεντρικού 

αποχετευτικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας οικιακών λυμάτων των περιοχών που 

εμπίπτουν στα δημοτικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας.   

Το ΣΑΑΝ διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 (1)(α) του 

Νόμου, ως ακολούθως:   

Πρόεδρος  

Ο εκάστοτε Δήμαρχος Αγίας Νάπας 

Μέλη  

Τα εκάστοτε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Νάπας 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 4.688.454 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 0 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 3.236.066 

Πλεόνασμα  πριν από τη φορολογία 1.452.388 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) ή 

Ποσοστό 
Υπερκάλυψης/(μη 
επίτευξης στόχων) 
Προϋπολογισμού 

εσόδων 

 € € € % 

ΕΣΟΔΑ     

Αποχετευτικά Τέλη 
και Επιβαρύνσεις 

2.520.000 3.750.813 1.230.813 48,84 

Τέλος Χρήσης 548.400 625.914 77.514 14,13 

Υπηρεσίες προς 
τρίτους 

695.100 287.955 (407.145) (58,57) 

Άλλα Έσοδα 24.000 23.772 (228) (0,95) 

Σύνολο Εσόδων 3.787.500 4.688.454 900.954 23,79 

     

ΕΞΟΔΑ     

Κόστος Προσωπικού 574.000 409.411 164.589 28,67 

Έξοδα Διοίκησης 183.000 197.050 (14.050) (7,68) 

Έξοδα Λειτουργίας 935.500 1.045.841 (110.341) (11,79) 

Αποσβέσεις 1.100.000 1.100.000 0 0 

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

1.950.200 80.619 1.869.581 95,87 

Τόκοι Δανείων 127.400 403.145 (275.745) (216,44) 

Σύνολο Εξόδων 4.870.100 3.236.066 1.634.034 33,55 

 

Σημ.: Οι πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019 ετοιμάστηκαν στη βάση των Δεδουλευμένων Εσόδων/ 

Εξόδων, ενώ ο Προϋπολογισμός ετοιμάστηκε στη βάση των Πραγματικών Εισπράξεων/Πληρωμών. 
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2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά  (Περιλαμβάνεται ποσό €3.629.958, για τη φορολογία του 
έτους 2019, που ήταν πληρωτέα στις 31.8.2020) 

8.531.799 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις (63.340) 

2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 5 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   250.546 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 50.109 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  43.834 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 53.237 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς 
την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  

46.961 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 1 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   20.029 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 20.029 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 4 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  138.836 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 34.709 

 

  

                                                           
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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2.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 
προσωπικό 

€ 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

€ 

 
Συνταξιούχοι 

€ 

 
Σύνολο 

€ 

Βοηθήματα και χορηγίες 
προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους  

- - - - - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - - - - - 

Επιχορήγηση Σωματείου/ 
Ταμείου Ευημερίας  

2.463 221 1.286 - 3.970 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

2.600 520 2.080 - 5.200 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

13.039 - - - 13.039 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους υπαλλήλους 

- - - 2.154 2.154 

Ταμείο Προνοίας - - 6.858 - 6.858 

Σύνολο 18.102 741 10.224 2.154 31.221 

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. 

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

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

δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, από τους ιδιώτες ελεγκτές, των οικονομικών καταστάσεων για 

τα έτη που έληξαν στις 31.12.2017 και 31.12.2018, οι οποίες ετοιμάστηκαν από το Συμβούλιο 

περί τα μέσα του 2021. 

 


