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ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της τρίτης Εταιρικής 

χρήσης από 01.01.05 έως 31.12.05 

ΠΡΟΣ 
 
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2006 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να θέσει υπό την κρίσιν σας την ετήσια 
αυτού Έκθεση επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της τρίτης 
εταιρικής χρήσης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού λήγει την 
31.12.2005 
 
Τα έσοδα της ανήλθαν στο ποσό των € 481.045,58 και προέρχονται από εισφορές των 
συμβεβλημένων υπόχρεων διαχειριστών που συμμετέχουν στο σύστημα έναντι 
491.763,46 ευρώ προηγούμενης χρήσης. 
 
Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως υπήρξαν ζημιογόνα ήτοι €126.927,29 ευρώ 
έναντι κερδών €331.147,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
 
Η ζημία αυτή  προήλθε από την επέκταση του δικτύου το οποίο δραστηριοποιήθηκε σε 
15 νομούς από 5 που ήταν το 2004, και από την μείωση των εισφορών των υπόχρεων. 
 
Τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν σε 69.162,00 ευρώ και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε 
39.411,42 ευρώ έναντι 39.337,92 ευρώ και 12.721,29 ευρώ αντίστοιχα προηγούμενης 
χρήσης.  
  
Οι  συμβάσεις υπόχρεων διαχειριστών  από 57 που ήταν στη χρήση 2004 έφτασαν στις 
31 Δεκεμβρίου 2005 στις 84. Η εταιρία  έχει καταφέρει να εντάξει στο σύστημα μεγάλες 
εταιρίες σε ποσοστό 95%. 
 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που είχε συντάξει η εταιρία και  έχει καταθέσει στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ για τη χρήση 2005 είχε γίνει πρόβλεψη  συλλογής 2.840 τόνων αποβλήτων 
συσκευασιών λιπαντικών. Απολογιστικά ανήλθαν σε  3.508 τόνους υπερκαλύπτοντας το 
στόχο.  
 
Ο στόχος του συστήματος για τη χρήση του 2006 βάσει του κατατεθειμένου φακέλου 
πεπραγμένων στο ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η επέκταση του δικτύου σε ακόμη 5 νομούς και η 
συλλογή 3.749 τόνων αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών. 
 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι και να επιστρέψει η εταιρία σε καθεστώς κερδοφορίας 
προέβη σε διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς κατά περίπτωση τα 
αποτελέσματα των οποίων διασφαλίζουν απόλυτα τον έλεγχο της συλλογής αποβλήτων 
συσκευασιών λιπαντικών και του κόστους της διαχείρισης αυτών. 
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Η εταιρεία  απασχολεί 6 άτομα προσωπικό, δεν έχει ιδιόκτητα γραφεία ή ακίνητα ούτε 
αποθέματα. 
 
Η εταιρία διαθέτει τρία (3) υποκαταστήματα: 
 

• Το υποκατάστημα Ασπροπύργου στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην θέση 
Μαύρη Ώρα. 

• Ο αποθηκευτικός χώρος στον Ασπρόπυργο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο 
στην θέση Μαύρη Ώρα. 

• Το υποκατάστημα Θεσ/νίκης στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο επί της οδού 26ης 
Οκτωβρίου 90  

 
 
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές και διατάξεις οι οποίες λεπτομερώς 
αναφέρονται στο προσάρτημα.  
 
 

Αθήνα  24 Φεβρουαρίου  2006 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ………………………………… 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΡΕΜΠΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ…………………………… 

  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΜΕΛΟΣ……………………………………… 

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΜΕΛΟΣ……………………………………… 

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΤΖΙΛΑΛΗΣ  ΜΕΛΟΣ ....................................................... 

 


