
 
 
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN THΣ 

 «∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

Λιβαδειάς Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Τ.Α.» - «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. A.E. Ο.Τ.Α.» THΣ  12
ης

/10/2022 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 124084217000 

 

Στη Λιβαδειά σήµερα την 12 Οκτωβρίου 2022, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 µ.µ. στα 

γραφεία της εταιρείας, οδός Χριστοδούλου 12, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι 

της «∆ΕΠΟ∆ΑΛ. A.E. ΟΤΑ », χωρίς καµία αντίρρηση όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας, προς λήψη 

απόφασης επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

   

Την έδρα του προεδρεύοντος καταλαµβάνει προσωρινά ο κος Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης, 

Πρόεδρος της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ, ο οποίος ορίζει προσωρινό γραµµατέα τον κ. Αποστόλου 

Αναστάσιο Λογιστή της εταιρείας.  

    Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των 

δικαιουµένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και των αντιπροσώπων 

τους, οι οποίοι είναι:  

1) Για τον ∆ήµο Λεβαδέων ορίζεται µε την υπ’ αριθµ. 299/25-09-2019                                        

(Α∆Α : ΩΖΠ0ΩΛΗ-9Μ6) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεβαδέων ο ∆ήµαρχος 

Λεβαδέων Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης,  

2) Για τον ∆ήµο ∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας ορίζεται µε την υπ’ αριθµ.                        

146/27-09-2019 (Α∆Α : 78ΩΠΩ9Σ-9ΕΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας ο ∆ήµαρχος ∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας  

Σταθάς Ιωάννης, και  

3)  Για τον ∆ήµο Ορχοµενού ορίζεται µε την υπ’ αριθµ. 125/11-10-2019                                    

(Α∆Α : ΩΟΞΥΩΞ6-ΞΗ6) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ορχοµενού η 

∆ήµαρχος Ορχοµενού Καράλη Παρασκευή.  

 

Ευρέθησαν παρόντες άπαντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του 

καταβεβληµένου κεφαλαίου ως κατωτέρω: 
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KATAΣTAΣH EMΦANIΣΘENTΩN METOXΩN ΠOY EXOYN ∆IKAIΩMA NA 

ΣYMMETAΣXOYN KAI NA ΨHΦIΣOYN ΣTHN TAKTIKH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH 

(ΚΑΘΟΛΙΚΗ) TΩN METOXΩN THΣ  12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022           

∆ΗΜΟΣ   ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ   ΑΡ.ΨΗΦΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ  12.100 12.100 60,50% 

2.∆ΗΜΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ               4.060 4.060 20,34% 

3.∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ    3.840 3.840 19,16% 

  
 

Kατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νοµίµως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο 

αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε διά βοής και οµοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. 

ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ ∆. ΙΩΑΝΝΗ  και Γραµµατέα τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ. 

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί µέρους θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, ο κ. Πρόεδρος 

προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας διά βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός 

παµψηφεί από αυτή και στη συνέχεια εισέρχονται προς συζήτηση τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης που έχουν ως εξής: 

 

 

 

Θέµατα ηµερήσιας ∆ιάταξης:  

 
 

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της εταιρικής χρήσης 2021 µετά των επ’ αυτού εκθέσεων του 

∆.Σ. και των ελεγκτών 

 

2.Απαλλαγή των µελών του ∆Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα 

της χρήσης 2021 

 

3.Εκλογή ενός τακτικού  ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού ελεγκτή για τη χρήση 2022 

 

 

 

Θέµα 1
ο
:Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2021 

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2020, ήτοι τον 

Ισολογισµό, τον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης και τον Πίνακα ∆ιάθεσης των 

Αποτελεσµάτων, όπως αυτές εµφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισµού, καθώς επίσης 

και το Προσάρτηµα την έκθεση του ∆.Σ. καθώς και την έκθεση των ελεγκτών. 
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Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ο Προϊστάµενος 

Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, η Γενική Συνέλευση 

εγκρίνει οµόφωνα τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την διάθεση των αποτελεσµάτων, την 

έκθεση ∆.Σ. και την έκθεση ορκωτών λογιστών όπως εµφανίζονται στον σχετικό Πίνακα: 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Του ∆. Σ. της Ανωνύµου Εταιρείας «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε.» 

Για τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης 2021 

Περίοδος 1/1/2021 - 31/12/2021 

Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε.» 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4548/2018, έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για 

έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 της εταιρείας µας και να 

σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης της παρούσας χρήσης 

1.1.2021 έως 31.12.2021, συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης,  παρουσιάζονται ως 

κάτωθι:  

 

  

Παρούσα 

Χρήση 

Προηγούµενη 

Χρήση 

% 

Μεταβολής 

Κύκλος Εργασιών € 496.580,90 610.277,64 -18,63% 

          

Κόστος πωλήσεων € -836.209,93 -734.008,40 13,92% 

Έξοδα διοίκησης € -48.419,97 -46.377,13 4,40% 

Έξοδα διάθεσης € -4.419,97 -9.097,60 -51,42% 

Λοιπά έξοδα & ζηµιές € -93.585,20 -184.621,79 -49,31% 

Λοιπά έσοδα & κέρδη € 486.290,80 364.165,53 33,54% 

Χρεωστικοί τόκοι € -242,64 -338,25 -28,27% 

          

Καθαρά κέρδη προ φόρων € 0,00 0,00 0,00% 

          

 

Μεταξύ των παραπάνω κονδυλίων εξόδων περιλαµβάνονται έξοδα λειτουργίας ΧΥΤΑ 

ποσού ευρώ 6.000,00(πλέον Φ.Π.Α.) µε τα οποία ο ∆ήµος Λεβαδέων κοστολόγησε για τη χρήση 

2021, την εταιρεία «∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε.». Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας αφορά την από 25/1/2021 

προγραµµατική σύµβαση, που υπεγράφη µεταξύ της «∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε.» και του ∆ήµου Λεβαδέων. 

Κάθε προγραµµατική σύµβαση που έχει υπογραφεί, µεταξύ της ανωνύµου εταιρείας «∆ΕΠΟ∆ΑΛ 

Α.Ε.» και του εκάστοτε δήµου, για την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων, προβλέπει τη 

συγκρότηση τριµελούς Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης του αντικειµένου της.  

ΑΔΑ: ΩΣ2ΑΟΕ56-5Ι1



 
 
 
 

 

Στα έσοδα της παρούσας χρήσεως δεν περιλαµβάνεται καµία αµοιβή της επιχείρησης, για 

την αποκοµιδή και µεταφορά ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, από την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., λόγω της παραχώρησης ΦΙΧ οχήµατος στην ∆ΕΠΟ∆ΑΛ, 

σύµφωνα µε την µεταξύ µας σύµβαση η οποία ισχύει µέχρι σήµερα όπως τροποποιήθηκε την 4η 

∆εκεµβρίου 2008. 

 

Στα έσοδα της παρούσας χρήσης, µεταφέρθηκαν θετικές αποκλίσεις εισφορών Ο.Τ.Α. 

προηγούµενων χρήσεων (σύµφωνα µε την διυπουργική απόφαση 2527 ΦΕΚ Β 83/21-1-2009) 

συνολικού ποσού ευρώ 109.031,29 για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης. Με βάση την υπ’ 

αρίθµ. 50 (7.12.2020) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της «∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ», ποσό 

ευρώ 88.765,00µεταφέρθηκε στα έσοδα για το κόστος αποκατάστασης και µεταφροντίδας του 

ΧΥΤΑ. 

 

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας  

 

Η εταιρεία σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς της οικονοµικής λειτουργίας που έχει και το 

οποίο προσδιορίζεται από το καταστατικό της, τα άρθρα 5 και 6 της ΚΥΑ 2527/2009, το άρθρο 9 

του Ν.3854/2010 και τα άρθρα 237-239 του Ν.4555/2018, καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των 

∆ήµων-µελών της βάσει των προϋπολογισµένων εξόδων της ώστε να µην προκύπτουν αρνητικά 

αποτελέσµατα. Στην εταιρεία συµµετέχουν αποκλειστικά ΟΤΑ (άρθρο 236 παρ.4 του Ν.4555/2018) 

και σύµφωνα µε το άρθρο 225 παρ. 2 του Ν.4555/2018, λειτουργεί χάριν δηµοσίου συµφέροντος 

και είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο προσδιορισµός των εισφορών των ∆ήµων-µελών 

συνδέεται µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της 

εταιρείας και την οµαλή λειτουργία της αναφορικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021κρίνεται ικανοποιητική. Τα 

ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό ευρώ 163.492,18. 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για την παρούσα χρήση  και την 

προηγούµενη έχουν ως εξής: 

 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 

 Παρούσα χρήση  Προηγούµενη χρήση 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 1.462.915,03 33,87% 1.498.871,09 32,16% 

Σύνολο ενεργητικού 4.319.372,32 4.660.595,77 

  
Μη Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 2.856.457,29 66,13% 3.161.724,68 67,84% 

Σύνολο ενεργητικού 4.319.372,32 4.660.595,77 

Ίδια Κεφάλαια  163.492,18 
4,86% 

163.492,18 
4,31% 

Σύνολο Υποχρεώσεων  3.361.735,14 3.791.723,59 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.361.735,14 

77,83% 

3.791.723,59 

81,36% Σύνολο καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 4.319.372,32 4.660.595,77 

Ίδια Κεφάλαια  163.492,18 3,79% 163.492,18 3,51% 
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Σύνολο καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 4.319.372,32 4.660.595,77 

Ίδια Κεφάλαια  163.492,18 

0,06 
 163.492,18 

0,05 Μη Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 2.856.457,29  3.161.724,68 

 

 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 1.462.915,03 2,02 1.498.871,09 1,84 

Βραχυπρ. υποχρεώσεις 723.525,91 815.139,71 

Κεφάλαιο κίνησης 739.389,12 

50,54% 

683.731,38 

45,62% Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 1.462.915,03 1.498.871,09 

 

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας 

Σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. επισηµαίνουµε 

τα εξής: 

Το άρθρο 16 του Ν. 4071/2012 που προέβλεπε τη συγχώνευση των υφιστάµενων ΦΟ∆ΣΑ 

(όπως η ∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) στους Περιφερειακούς Συνδέσµους ΦΟ∆ΣΑ του άρθρου 13 του 

ανωτέρω νόµου καταργήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 247 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 4555/2018.  

Περαιτέρω σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 (Α’133), η 

∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) µε τη νοµική 

µορφή της ανώνυµης εταιρείας των Ο.Τ.Α. µε µετόχους τους τρείς Καλλικρατικούς ∆ήµους 

Λεβαδέων, Ορχοµενού και ∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας (υφιστάµενος Φο∆ΣΑ µε την 

µορφή της ανώνυµης εταιρείας του αρθρ. 265 Ν. 3463/2006, του κ.ν. 2190/1920 και πλέον, του ν. 

4548/2018, κατά την εφαρµογή του Ν. 4555/2018) προέβη δια των απαραίτητων και 

προβλεποµένων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του (Γ.Σ. και ∆.Σ.) στην προσαρµογή – 

τροποποίηση της συστατικής πράξης του σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν. 4555/2018. Όλες οι 

παραπάνω πράξεις (αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων, έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων κλπ) εστάλησαν µε διαβιβαστικό έγγραφο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας – Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµήµα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων, στην οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 145/08-

01-2019, µε θέµα «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του Ν. 4555/2018  αναφορικά µε τον Φο∆ΣΑ 

(∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)». 

Με την αρ. 6122/170152/8-10-2019 ∆ιαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3949 στις 

29/10/2019 η συγχώνευση της ∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στον Περιφερειακό Φορέα ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. (Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς 

Ελλάδας ΑΕ), δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 245 παρ. 5 του Ν. 4555/2018. 

Στις 24/12/2019 κατατέθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας, αίτηση της ∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. κατά του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί 

ακύρωσης της ανωτέρω υπ’ αρ. 6122/170152/8-10-2019 ∆ιαπιστωτικής Πράξης και στις 10/1/2020 

κατατέθηκε στο Ε’ Τµήµα – Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας αίτηση της 

∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. κατά του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας περί αναστολής της εκτέλεσης της ανωτέρω υπ’ αρ. 6122/170152/8-10-2019 
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∆ιαπιστωτικής Πράξης ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ ως 

προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των ∆ήµων µελών της. 

Η ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ µε την επωνυµία «Περιφερειακός Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» 

κατέθεσε το υπ’ αρίθµ. ΥΠ553/28-2-2020 υπόµνηµα µε το οποίο ζητούσε να απορριφθεί η αίτηση 

της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ. 

Τέλος, στις 11/3/2020,η ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ κατέθεσε, ενώπιον του Ε’ Τµήµατος – Επιτροπή 

Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, υπόµνηµα προς αντίκρουση του υπ’ αρίθµ. 

ΥΠ553/28-2-2020 υποµνήµατος της εταιρείας «Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», αιτούµενη 

αφενός την απόρριψη του υποµνήµατος της παρεµβαίνουσας εταιρείας και αφετέρου την αναστολή 

εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης. 

 

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. 

 

 

4. Κίνδυνοι 

 

Κίνδυνος από µεταβολές τιµών αγορών 

 

Η εταιρεία, λόγω της φύσεως του αντικειµένου των εργασιών της, δεν αντιµετωπίζει 

ιδιαίτερο κίνδυνο τιµών. Παρόλα αυτά γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιµών, 

µε την έρευνα της αγοράς. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει δεδοµένου ότι: 

• Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσης, οι δείκτες ρευστότητας της εταιρείας παρουσιάζουν 

µια ικανοποιητική εικόνα καθώς η συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπερβαίνει 

σηµαντικά την αντίστοιχη συνολική αξία των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της. 

• Η εταιρεία καταβάλει προσπάθειες µε σκοπό τη συντόµευση του κύκλου των εισπράξεων 

των απαιτήσεων.  

• Η εταιρεία δεν έχει δανεισµό.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Ο κύκλος εργασιών της 

εταιρείας προέρχεται κυρίως από τους Ο.Τ.Α. (µετόχους της εταιρείας). Οι ∆ήµοι –µέλη 

οφείλουν να καταβάλλουν ετήσια εισφορά για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης των 

απορριµµάτων τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2β του Ν. 4071/2012 και του άρθρου 239 

παρ. 2 του Ν. 4555/2018, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της οφειλής των ∆ήµων-µελών 

πέραν του ενός µήνα, τα ποσά µπορούν να εισπραχθούν απευθείας µέσω των ανταποδοτικών τελών 

που εισπράττουν οι ∆ήµοι από τη ∆ΕΗ και αν δεν υπάρχουν χρήµατα από ανταποδοτικά τότε 

µπορούν να εισπραχθούν απευθείας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ∆ήµων µε 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.Συνεπώς βάσει των ανωτέρω, οπιστωτικός κίνδυνος είναι 

περιορισµένος. 

 
5. Εργασιακά θέµατα 

 
Στην κλειόµενη χρήση 2021,η εταιρεία απασχόλησε κατά µέσο όρο έξι (6) εργαζόµενους όπως και  την 

προηγούµενη χρήση του 2020. 

Η εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη 

διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές καιικανό προσωπικό, προσηλωµένο στις δεοντολογικές, 
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διοικητικές, τεχνικές και νοµικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται 

αποτελεσµατικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. 

 

 
6. Περιβαλλοντικά θέµατα 
 

Η εταιρεία τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις για τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, 

των περιβαλλοντικών αδειών, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και τις διαδικασίες, λαµβάνει 

όλα τα απαραίτητα µέτρα. 

Από την εταιρεία γίνονται αποδεκτά τα µη επικίνδυνα απόβλητα βάση του Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τον κωδικό 20. 

Η περιβαλλοντική πολιτική της εστιάζεται: 

• Στη µέθοδο διάθεσης που εφαρµόζεται, που είναι αυτής της Υγειονοµικής ταφής µη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

• Στην επεξεργασία σε δύο βαθµίδες, την ∆ευτεροβάθµια και την Τριτοβάθµια Επεξεργασία. 

• Μέρος των επεξεργασµένων στραγγισµάτων οδηγούνται σε επανακυκλοφορία στην 

απορριµµατική µάζα για την διατήρηση της επιθυµητής υγρασίας αυτού, επιτυγχάνοντας την 

επιτάχυνση της αποδόµησή τους και η περίσσεια των επεξεργασµένων στραγγισµάτων ,µε τη 

φροντίδα της εταιρείας µας, µεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού των 

λυµάτων του ∆. Λεβαδέων, για περαιτέρω επεξεργασία. 

• Στους διαρκής ελέγχους που πραγµατοποιούνται, στα στραγγίσµατα, στη ρύπανσης του 

εδάφους, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στον υδροφόρο ορίζοντα, στην ατµοσφαιρική 

ρύπανση κλπ. ώστε οι τιµές τους να βρίσκονται κάτω των επιτρεπτών ορίων. 

• Στην διαρκή ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

 

7. ∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης 

∆εν υπάρχουν. 

 

8. Απόκτηση ιδίων µετοχών 

∆εν αποκτήθηκαν «ίδιες µετοχές». 

 

 

9. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 

∆εν υπάρχουν. 

 

10. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

∆εν υπάρχουν. 

 

11. Ακίνητα της εταιρίας 

∆εν υπάρχουν. 
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12. Υποκαταστήµατα εταιρείας 

∆εν λειτούργησαν το έτος 2021, υποκαταστήµατα της εταιρείας. 

13. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

 

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, 

που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ανωτέρω έκθεση διαχείρισης 

και τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό, αποτελέσµατα και προσάρτηµα) της 

χρήσης 2021. 

 

Λιβαδειά, 13 Σεπτεµβρίου 2022 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 

Α.∆.Τ.: ΑΕ 491725 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Α.∆.Τ.: ΑΙ 454408 
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∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων Λιβαδειάς»  

µε δ.τ. «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

 

Χριστοδούλου 12, 321 00 Λιβαδειά 

Αρ.Μ.Α.Ε. 68835/11/Β/09/16 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124084217000 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

χρήσεως 

 

1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2021 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και 

Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Λιβαδειάς» µε δ.τ. «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση 

Περιβάλλοντος και Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Λιβαδειάς» µε δ.τ. «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2021, τη κατάσταση 

αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο της 

έκθεσής µας «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Ανώνυµης Εταιρείας «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση 

Περιβάλλοντος και Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Λιβαδειάς» µε δ.τ. «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.»,, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2021 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 

1. Στο κονδύλι του ισολογισµού "Λοιπές απαιτήσεις" περιλαµβάνεται, κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απαίτηση από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 

ποσού ευρώ 173.865,97 το οποίο θα έπρεπε να βαρύνει τα έξοδα. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των 

λοιπών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 173.865,97 και τα αποτελέσµατα 

της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 85.257,49 και ευρώ 88.605,48 

αντίστοιχα. 

2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας από συστάσεώς της µέχρι και την κλειόµενη χρήση 2021, δεν 

έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων 

αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των 

προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει 

σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να 

αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 

Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για γνώµη µε επιφύλαξη. 
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Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 

να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση 

συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε 

τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 

για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται 

σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει 

συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 

αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 

την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης 

αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται 

µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
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• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 

ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής 

αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση 

Περιβάλλοντος και Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Λιβαδειάς» µε δ.τ. «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2022 
 

 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΗΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 47661 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021 
 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 1/1-31/12/21 
 

1/1-31/12/20 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

Ενσώµατα πάγια 
 

Κτιριακές εγκ. - Μηχανήµατα & Μεταφορικά µέσα 6.1 2.735.885,01 3.053.896,54 

Λοιπός εξοπλισµός 6.1 36.710,67 23.966,53 

Σύνολο  2.772.595,68  3.077.863,07 

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή 

 

6.2 83.852,61  83.852,61 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπά 7.1.1 9,00  9,00 

Σύνολο  83.861,61  83.861,61 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 
 

2.856.457,29 3.161.724,68 

  
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 

 
Εµπορικές απαιτήσεις 7.1.1 2.600,59 87.377,70 

Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 306.890,60 209.785,25 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.1.3 1.153.423,84 1.201.708,14 

Σύνολο 
 

1.462.915,03 1.498.871,09 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
 1.462.915,03 1.498.871,09 

  
Σύνολο ενεργητικού 

 4.319.372,32 4.660.595,77 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµείωση 1/1-31/12/21 
 

1/1-31/12/20 

 

Καθαρή θέση  

Καταβληµένα κεφάλαια 
 

Κεφάλαιο 
 

90.000,00 90.000,00 

Σύνολο 
 

90.000,00 90.000,00 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 
 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
 

73.492,18 73.492,18 

Σύνολο 
 

73.492,18 73.492,18 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 163.492,18 163.492,18 

  
Προβλέψεις 

 
Λοιπές προβλέψεις 8.2 794.145,00 705.380,00 

Σύνολο 
 

794.145,00 705.380,00 

  
Υποχρεώσεις 

 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
Κρατικές επιχορηγήσεις 9.1.1 2.638.209,23 2.976.583,88 

Σύνολο 
 

2.638.209,23 2.976.583,88 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Εµπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 86.257,68 62.466,91 

Λοιποί φόροι και τέλη 
 

17.209,64 15.458,07 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

6.124,78 14.193,31 

Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.2 2.111,21 2.167,53 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 9.2.3 611.822,60  720.853,89 

Σύνολο 
 

723.525,91 815.139,71 

  
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
3.361.735,14 3.791.723,59 

  
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων  4.319.372,32 4.660.595,77 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Σηµείωση 1/1-31/12/21 
 

1/1-31/12/20 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 496.580,90 610.277,64 

Κόστος πωλήσεων 10 -836.209,93 -734.008,40 

Μικτό αποτέλεσµα  -339.629,03 -123.730,76 

Έξοδα διοίκησης 10 -48.419,97 -46.377,13 

Έξοδα διάθεσης 10 -4.419,97 -9.097,60 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 10 -93.585,20 -184.621,79 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10 486.290,80 364.165,53 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων  236,64 338,25 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  6,00 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10 -242,64 -338,25 

Αποτέλεσµα προ φόρων  0,00 0,00 

Φόροι εισοδήµατος  0,00 0,00 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  0,00 0,00 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων  
της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυµία: «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

Λιβαδειάς» µε δ.τ. «∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.». 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: Χριστοδούλου 12, Τ.Κ. 321 00, Λιβαδειά 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 68835/11/Β/09/16 

ΓΕ.ΜΗ.: 124084299000. 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία «Πολύ µικρή οντότητα». 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε 

τον παρόντα νόµο. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας 
ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η Επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.  

Επιπλέον, σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. επισηµαίνουµε τα 

εξής: 

Το άρθρο 16 του Ν. 4071/2012 που προέβλεπε τη συγχώνευση των υφιστάµενων ΦΟ∆ΣΑ (όπως η 

∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) στους Περιφερειακούς Συνδέσµους ΦΟ∆ΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου 

καταργήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 247 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 4555/2018.  

Περαιτέρω σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 (Α’133), η ∆ΕΠΟ∆ΑΛ 

Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) µε τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας 

των Ο.Τ.Α. µε µετόχους τους τρείς Καλλικρατικούς ∆ήµους Λεβαδέων, Ορχοµενού και ∆ιστόµου – Αράχωβας – 

Αντίκυρας (υφιστάµενος Φο∆ΣΑ µε την µορφή της ανώνυµης εταιρείας του αρθρ. 265 Ν. 3463/2006, του κ.ν. 

2190/1920 και πλέον, του ν. 4548/2018, κατά την εφαρµογή του Ν. 4555/2018) προέβη δια των απαραίτητων και 

προβλεποµένων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του (Γ.Σ. και ∆.Σ.) στην προσαρµογή – τροποποίηση της 

συστατικής πράξης του σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν. 4555/2018. Όλες οι παραπάνω πράξεις (αποφάσεις 
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∆ηµοτικών Συµβουλίων, έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κλπ) εστάλησαν µε διαβιβαστικό έγγραφο 

στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – 

∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων, στην οποία έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 145/08-01-2019, µε θέµα «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του Ν. 4555/2018  αναφορικά µε τον 

Φο∆ΣΑ (∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)». 

Με την αρ. 6122/170152/8-10-2019 ∆ιαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3949 στις 29/10/2019 η συγχώνευση της 

∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στον Περιφερειακό Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος 

Ανώνυµη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. (Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ), δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 245 παρ. 5 

του Ν. 4555/2018. 

Στις 24/12/2019 κατατέθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας, αίτηση της ∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

κατά του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ακύρωσης της ανωτέρω 

υπ’ αρ. 6122/170152/8-10-2019 ∆ιαπιστωτικής Πράξης και στις 10/1/2020 κατατέθηκε στο Ε’ Τµήµα – Επιτροπή 

Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας αίτηση της ∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. κατά του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί αναστολής της εκτέλεσης της ανωτέρω υπ’ αρ. 

6122/170152/8-10-2019 ∆ιαπιστωτικής Πράξης ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ 

ΟΤΑ ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των ∆ήµων µελών της. 

Η ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ µε την επωνυµία «Περιφερειακός Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Στερεάς Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» κατέθεσε το υπ’ αρίθµ. 

ΥΠ553/28-2-2020 υπόµνηµα µε το οποίο ζητούσε να απορριφθεί η αίτηση της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ. 

Τέλος, στις 11/3/2020, η ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ κατέθεσε, ενώπιον του Ε’ Τµήµατος – Επιτροπή 

Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, υπόµνηµα προς αντίκρουση του υπ’ αρίθµ. ΥΠ553/28-2-2020 

υποµνήµατος της εταιρείας «Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», αιτούµενη αφενός την απόρριψη του υποµνήµατος 

της παρεµβαίνουσας εταιρείας και αφετέρου την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης.  

Μέχρι σήµερα, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. 

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιµήσεων 

από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόµενα ποσά των 

εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές 

βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις 

περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι 

σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συµµετοχές, 

την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 

εφαρµογή της.  

Περαιτέρω έχει ληφθεί υπόψη και το ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο που υπάγεται η εταιρεία ως Φορέας 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) βάσει της ΚΥΑ 2527/2009, του άρθρου 9 ν.3854/10 και των άρθρων 

225-237 του ν.4555/2018. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣ2ΑΟΕ56-5Ι1



 
 
 

 

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόµενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του περιουσιακού 

στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους, 

η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη δηλαδή 4% 

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη δηλαδή 10% 

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη δηλαδή 10% 

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη δηλαδή 10% 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την 

εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας 

(µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Η εταιρεία δεν διαθέτει άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Η επιχείρηση δεν έχει συµµετοχές. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 
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Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο 

κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών 

διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, 

πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο 

κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 

σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο.   

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η 

οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το 

µεγαλύτερο από: 

� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη 

µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε 

αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε 

το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα 

αποτελέσµατα.  

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά 

δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

∆εδοµένου ότι η εταιρεία αποτελεί φορέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε βάση το άρθρο 225 παρ. 2 του 

ν.4555/2018, µε την αποκλειστική συµµετοχή των ΟΤΑ και µε ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο στην λειτουργία και την 

τιµολογιακή πολιτική της σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2527/2009 και του άρθρου 9 ν.3854/10, δεν προκύπτουν στοιχεία 

αναγνώρισης για υποχρέωση υπαγωγής στο φόρο εισοδήµατος. 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 

∆εν συντρέχει η περίπτωση.  

 

3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και  
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 
δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην 
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περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που 
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του 
ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.6. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο 
αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα 
αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές 
συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

β) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται 
πλέον.  

 

3.1.7. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την 
επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή 
ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται 
πλέον.  

3.1.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 

Στις λοιπές προβλέψεις που σχηµατίζει η εταιρεία συµπεριλαµβάνονται προβλέψεις αποκατάστασης και 
µεταφροντίδας των έργων διαχείρισης αποβλήτων (ΧΥΤΑ) σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο αρθρ. 5 της 
ΚΥΑ 2527/2009. 

3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα κατ' 
αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται για κάλυψη 
εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα 
έξοδα. 

3.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα. Ειδικότερα τα έσοδα – 
πόροι όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά για την εταιρεία από το ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο υπαγωγής της (άρθρο 
6 ΚΥΑ 2527/2009). 
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3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά 
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

3.1.12. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή 
περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία 
αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3.1.13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία 
εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.   

3.1.14. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους 
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση σφαλµάτων 
προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές αυτές 

δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

        Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να 

επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου για 

να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί 

και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

∆εν υφίσταται. 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία 
 

6.1. Ιδιο χρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιµοποιούµενων 

Εγκαταστάσεις - 

Μηχ/τα & 

Μετ.Μέσα  σε 

ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 

Λοιπός 

εξοπλισµός 
ΣΥΝΟΛΟ 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2020 5.128.848,99 23.489,11 5.152.338,10 

Προσθήκες περιόδου 0,00 18.540,00 18.540,00 

Μειώσεις περιόδου  0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 5.128.848,99 42.029,11 5.170.878,10 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2020 1.720.640,92 16.099,05 1.736.739,97 

Αποσβέσεις περιόδου 354.311,53 1.963,53 356.275,06 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2020 2.074.952,45 18.062,58 2.093.015,03 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 3.053.896,54 23.966,53 3.077.863,07 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2021 5.128.848,99 42.029,11 5.170.878,10 

Προσθήκες περιόδου 40.000,00 15.800,00 55.800,00 

Μειώσεις περιόδου  0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 5.168.848,99 57.829,11 5.226.678,10 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2021 2.074.952,45 18.062,58 2.093.015,03 

Αποσβέσεις περιόδου 358.011,53 3.055,86 361.067,39 

Υπόλοιπο 31.12.2021 2.432.963,98 21.118,44 2.454.082,42 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 2.735.885,01 36.710,67 2.772.595,68 
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6.2. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Πίνακας µεταβολών προκαταβολών και µη 

κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή 

Λοιπά ενσώµατα 

πάγια 

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 

Προσθήκες περιόδου 83.852,61 

Μειώσεις περιόδου  -0,00 

Μεταφορές περιόδου -0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 83.852,61 

Υπόλοιπο 1.1.2021 83.852,61 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων  0,00 

Μειώσεις περιόδου -0,00 

Μεταφορές περιόδου  -0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 83.852,61 

 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ανά έργο ως εξής:  

 

 

Περιγραφή έργου 

Έργα σε 

εξέλιξη 

κατά την 

31/12/2020 

Προσθήκες 

Μεταφορά 

ολοκληρωµένων 

έργων στους 

αντίστοιχους 

λογαριασµούς 

παγίων 

Έργα σε 

εξέλιξη κατά 

την 31/12/2021 

Κατασκευή έργου Μονάδας Κοµποστοποίησης 

(Μελέτες ωρίµανσης) 
83.852,61 0,00  0,00  83.852,61 

Σύνολα 
83.852,61 0,00 0,00 83.852,61 

 

 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις από ∆ήµους - ΝΠ∆∆ 0,00 84.325,52 

Απαιτήσεις λοιπών πελατών εσωτερικού 2.600,59 3.052,18 

Σύνολο 2.600,59 87.377,70 

 

Για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από εισφορές των ∆ήµων –Μελών της εταιρείας, ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 5 της ΚΥΑ 2527/2009. 
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7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Οφειλόµενο Κεφάλαιο 0,00 3.920,18 

Ελληνικό δηµόσιο παρακρατ.φόροι 14.432,36 975,00 

Προµηθευτές (Χρεωστικά Υπόλοιπα) 38.126,93 35.821,76 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 254.331,31 169.068,31 

Σύνολο 306.890,60 209.785,25 

 

 

7.1.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 31/12/2021 31/12/2020 

Ταµείο 0,00 288,71 

Καταθέσεις όψεως 1.153.423,84 1.201.419,43 

Σύνολο 1.153.423,84 1.201.708,14 

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσµίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόµενης χρήσεως είναι 

κατατεθειµένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100%. 

 

8. Προβλέψεις 
8.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η εταιρεία απασχολεί κυρίως υπαλλήλους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου που δεν υπερβαίνουν το έτος. 

Συνεπώς, δεν προκύπτει και κατ’ επέκταση δεν σχηµατίζεται, αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. 

8.2 Λοιπές προβλέψεις 

Η εταιρεία υποχρεούται να παρακρατάει αποθεµατικά αποκατάστασης και µεταφροντίδας των έργων ΧΥΤΑ 

ώστε να γίνεται πρόβλεψη παρακράτησης σε ετήσια βάση των αναγκαίων πόρων για να µπορεί να προχωρήσει η 

αποκατάσταση και µεταφροντίδα του ΧΥΤΑ προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.  

Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι οι εξής:  

 

  
Έως την 

31/12/2021 

Έως την 

31/12/2020 

Πρόβλεψη για κόστος αποκατάστασης & 

µεταφροντίδας ΧΥΤΑ 794.145,00 705.380,00 

Σύνολο Λοιπών Προβλέψεων 794.145,00 705.380,00 
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9. Υποχρεώσεις 
 
9.1.1 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασµού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας µεταβολών κρατικών 

επιχορηγήσεων 
31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης 2.976.583,88 3.231.105,92 

πλέον:      

Επιχορηγήσεις χρήσης 0,00 83.852,61 

µείον:     

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων σε 

έσοδα 
-338.374,65 -338.374,65 

Υπόλοιπο λήξεως 2.638.209,23 2.976.583,88 

 

Στον λογαριασµό αυτό, περιλαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία επιχορηγήσεων ενσώµατων παγίων τα οποία έχουν 

χρηµατοδοτηθεί µέσω προγραµµάτων της Ε.Ε. και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ Κ.ΛΠ.).  

 

9.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31.12.2021 31.12.2020 

Προµηθευτές 86.257,68 62.466,91 

Σύνολο 86.257,68 62.466,91 

 

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Αποδοχές προσωπικού 331,84 388,16 

∆ικαιούχοι αµοιβών 896,84 896,84 

Πιστωτές διάφοροι 882,53 882,53 

Σύνολο 2.111,21 2.167,53 

 

9.2.3 Έσοδα εποµένων χρήσεων 

Τα έσοδα εποµένων χρήσεων αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 611.822,60 720.853,89 

Σύνολο Εσόδων εποµένων χρήσεων 611.822,60 720.853,89 

Με βάση µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 2527/2009, η εταιρεία εµφανίζει σε ξεχωριστό λογαριασµό τις θετικές 

αποκλίσεις των εισφορών των Ο.Τ.Α. από το κόστος διαχείρισης της χρήσης, προκειµένου να 

συνυπολογισθούν κατά τον προσδιορισµό του κόστους διαχείρισης του επόµενου έτους. 
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10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 
σημασίας 
 
 

Τα κατ’ είδος έσοδα και έξοδα της εταιρείας για την παρούσα περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη 

αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Έσοδα 31/12/2021 31/12/2020 

Πωλήσεις υπηρεσιών 496.580,90 610.277,64 

Επιχ/σεις & ∆ιαφ. Έσοδα 33.774,00 24.272,39 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6,00 0,00 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 338.374,65 338.374,65 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 5.110,86 1.518,49 

Έσοδα χρήσης από τη µεταφορά θετικών αποκλίσεων εισφορών 

προηγούµενων χρήσεων 
109.031,29 0,00 

Σύνολο 982.877,70 974.443,17 

 

Έξοδα 31/12/2021 31/12/2020 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 133.193,70 137.775,88 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 123.373,13 76.855,89 

Παροχές τρίτων 15.687,53 53.126,30 

Φόροι-τέλη 12.447,62 11.725,00 

∆ιάφορα έξοδα 243.280,49 153.725,00 

Τόκοι και συναφή έξοδα 242,64 338,25 

Αποσβέσεις 361.067,39 356.275,06 

Πρόβλεψη για κόστος λειτουργίας ΧΥΤΑ 0,00 53.405,14 

Πρόβλεψη για κόστος αποκατάστασης & µεταφροντίδας ΧΥΤΑ 88.765,00 130.630,00 

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,00 570,65 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.820,20 16,00 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 

Σύνολο 982.877,70 974.443,17 

 

11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
στην περίοδο 
 

Η εταιρεία δεν ενσωµάτωσε τόκους στην αξία περιουσιακών στοιχείων. 

 

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

 31/12/2021 31/12/2020 

∆ιοικητικό προσωπικό 0 0 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 6 5 

Σύνολο 6 5 
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Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

 31/12/2021 31/12/2020 
 Μισθοί και ηµεροµίσθια 105.930,70 112.848,33 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 27.263,00 24.927,55 

Λοιπές αµοιβές προσωπικού 0,00 0,00 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία  0,00  0,00 

Σύνολο 133.193,70 137.775,88 

 

13.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

∆εν υπάρχουν. 

β) Εγγυήσεις  

∆εν υπάρχουν. 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Στις 31/12/2021 υφίσταται πρόστιµο για περιβαλλοντικές παραβάσεις εις βάρος της εταιρείας ποσού ευρώ 

35.600,00 περίπου για το οποίο η εταιρεία άσκησε προσφυγή και µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν τελεσίδικες 

αποφάσεις. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης σε σχέση µε τις αγωγές 

αυτές. 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 

Α.∆.Τ.: ΑΕ 491725 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Α.∆.Τ.: ΑΙ 454408 

Α.∆.Τ.: Ρ 796672 

Αρ. αδείας Α΄ τάξης 0019769 
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Θέµα 2
ο
: Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη 

χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021.  

 

 Για το θέµα αυτό και µετά από ειδική ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση, η Γεν. Συνέλευση 

απαλλάσσει παµψηφεί τα µέλη του ∆.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη 

διαχειριστική χρήση από 1.1.2021 - 31.12.2021. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Εκλογή τακτικού και αναπληρωµατικού Ελεγκτή για την χρήση 2022  

 

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, εκλέγει για τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων της χρήσης 2022, την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ αε µε Αριθµό Μητρώου ΣΟΕΛ 125, µε 

πρόταση ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί από τους παρακάτω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: 

  

ως Τακτικός, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: 

ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού, µε ΑΜ ΣΟΕΛ 25121, µέλος της ΣΟΛ αε. 

 

και ως Αναπληρωµατικός, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : 

ΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου, µε ΑΜ ΣΟΕΛ 26511, µέλος της ΣΟΛ αε. 

 

 Mετά την εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής 

Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση. 

 

            Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                                                                                O Γραµµατέας 

 

 

 

       ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                               ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ                            Ακριβές Αντίγραφο 

  Λιβαδειά, 12/10/2022 
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 

                                                                        ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 
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