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Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2.111.859,44 1.446.711,09 665.148,35 2.041.192,50 1.356.074,77 685.117,73

2.111.859,44 1.446.711,09 665.148,35 2.041.192,50 1.356.074,77 685.117,73 Ι. Κεφάλαιο

70.666,94 1. Καταβλημένο 265.749.665,72 265.749.665,72

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 38.420.505,64 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις

1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 21.431.300,27 0,00 21.431.300,27 21.431.300,27 0,00 21.431.300,27 επενδύσεων- Δωρεές Παγίων

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 8.773.169,36 6.651.044,38 2.122.124,98 8.773.169,36 6.217.587,20 2.555.582,16     3. Δωρεές παγίων 0,00 0,00

1β.Οδοί -Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 32.070.445,79 25.566.762,82 6.503.682,97 32.070.445,79 24.547.808,61 7.522.637,18     4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 45.536.964,55 45.629.315,93

1γ.Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως 5.663.302,69 5.509.457,11 153.845,58 5.663.302,69 5.447.368,58 215.934,11 45.536.964,55 45.629.315,93

2. Αγροί-Δάση-Φυτείες 228.314.983,13 0,00 228.314.983,13 228.314.983,13 0,00 228.314.983,13 ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

3.  Κτίρια και τεχνικά έργα 78.354.594,82 44.349.020,73 34.005.574,09 77.841.985,94 42.504.694,06 35.337.291,88 Αποτελέσματα χρήσης εις νέο -1.123.263,95 -1.063.890,70

3α Κτιριακές εγκαταστάσις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπολοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων -10.235.713,99 -9.171.823,29 

3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.197.154,40 890.345,82 306.808,58 1.197.154,40 831.811,86 365.342,54 -11.358.977,94 -10.235.713,99

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 3.027.014,25 1.587.477,42 1.439.536,83 3.027.014,25 1.375.929,39 1.651.084,86 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 299.927.652,33 301.143.267,66

4.  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις

     και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.987.231,45 1.569.547,55 417.683,90 1.954.411,45 1.470.225,04 484.186,41 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

5.  Μεταφορικά μέσα 3.043.017,16 2.907.110,17 135.906,99 3.020.022,13 2.801.878,57 218.143,56

6.  'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.818.570,29 2.119.797,54 698.772,75 2.660.793,86 1.970.418,24 690.375,62

 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσ. λόγω εξόδου   

από την υπηρεσία 452.805,44 446.569,52

7.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

     και προκαταβολές 5.928.494,35 0,00 5.928.494,35 4.250.079,55 0,00 4.250.079,55

Σύνολο ακινητοποιήσεων 392.609.277,96 91.150.563,54 301.458.714,42 390.204.662,82 87.167.721,55 303.036.941,27 Σύνολο προβλέψεων 452.805,44 446.569,52

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 202.117,93 202.117,93 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μείον: 1. Οφειλόμενες Δόσεις 750,00 750,00 Ι. 3. Δάνεια τραπεζών 4.718.882,42 4.778.923,55

            2. Προβλέψεις για υποτίμηση 94.683,42 106.684,51 94.683,42 106.684,51 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 73.786,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 301.565.398,93 303.143.625,78 4.718.882,42 4.852.710,53

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.868.460,32 913.231,43 4.201.378,19 1. Προμηθευτές 3.006.141,68 2.019.088,25

 (-) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 460.425,99 308.874,77 2. Επιταγές μη εμφανισθείσες. 210.166,73 89.268,62

5. Χρεώστες διάφοροι 43.863,75 154.193,54 3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 226.202,78 398.620,83

6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών 0,00 0,00 5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη 686.862,96 682.788,36

3.451.898,08 4.046.696,96 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα     στην επόμενη χρήση 60.041,13 60.910,13

1. Μετοχές 572,40 572,40 8. Πιστωτές διάφοροι 360.151,31 642.085,51

4.549.566,59 3.892.761,70

ΙV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο 34.263,11 56.730,04 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 9.268.449,01 8.745.472,23

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.709.440,12 1.259.590,48

2.743.703,23 1.316.320,52

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 6.196.173,71 5.363.589,88

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

4.Εξοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 722.925,78 566.401,14

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.945.111,57 1.709.377,16 722.925,78 566.401,14

1.945.111,57 1.709.377,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 310.371.832,56 310.901.710,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 310.371.832,56 310.901.710,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

1 .Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.741.568,69 5.536.015,30 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -1.123.263,95 -1.063.890,70 

3. Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 7.814.513,01 13.556.081,70 21.260.652,98 26.796.668,28 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμάτων)

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 14.423.893,93 14.615.901,48       προηγούμενων χρήσεων -10.235.713,99 -9.171.823,29

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -867.812,23 12.180.766,80

Έλειμμα  εις νέο -11.358.977,94 -10.235.713,99

Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 15.048,54 22.823,87

Σύνολο -852.763,69 12.203.590,67

Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.222.261,79 2.251.844,02

              3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 2.222.261,79 0,00 2.251.844,02

Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -3.075.025,48 9.951.746,65

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 43.862,96 23.168,83

Μείον: O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 0,00

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 258.281,95 258.281,95 -214.418,99 298.057,91 298.057,91 -274.889,08

Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -3.289.444,47 9.676.857,57

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα Α.Δ.Τ. ΑΒ 198812 Α.Δ.Τ. Χ 489701

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.696.282,88 2.431.234,13

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 39.346,19 2.735.629,07 333.332,49 2.764.566,62

Mείον:   

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 47.550,90 84.209,77 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 521.897,65 569.448,55 2.166.180,52 13.421.105,12 13.505.314,89 -10.740.748,27

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -1.123.263,95 -1.063.890,70

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.074.651,19 4.168.384,60

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.074.651,19 0,00 4.168.384,60 0,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΟΪΒΑΡΗΣ          ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΟ 499838 Α΄ΤΑΞΗ/Α.Δ.Τ. ΑΑ 482196

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ -1.123.263,95 -1.063.890,70

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης Δεκεμβρίου 2014
4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δελφών, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης απο τελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από 
τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες οικο νομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Δελφών κατά την 31η Δεκεμβρίου 20 14, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπι κής Αυτοδιοίκησης".  
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Έως την ημερομηνία χορηγήσεως της παρούσας δεν λάβαμε απαντητικές επιστολές : α) Από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου, με συνέπεια να διατηρούμε επιφύλαξη σε σχέση με τα εμπράγματα δικαιώματα ή/και βάρη επί των ακινήτων του Δήμου, τις τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού 
και τα ένδικα μέσα που πιθανόν να έχουν ασκηθεί από το Δήμο προς τρίτους β) Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε σχέση με τα σε εξέλιξη έργα, για τον βαθμό ολοκλήρωσης αυτών στη χρήση 2014, ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για την ακρίβεια και την πληρότητα των σχετιζόμενων λογαριασμών του παγίου ενεργητικού 
και γ) Από δείγμα οφειλετών, ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών  2. Στους λογαριασμούς των Απαιτήσεων του Δήμου περιλαμβάνονται και υπόλοιπα σε καθυστέρηση εισπράξεως συνολικού ποσού € 2.624χιλ περίπου, για τα οποία ο Δήμος έχει σχηματίσει πρόβλεψη 
για την αντιμετώπιση ζημιών από ενδεχόμενη μη ρευστοποίησή τους συνολικού ποσού € 460χιλ περίπου. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 490χιλ περίπου και η συνολική πρόβλεψη να ανερχόταν στο ποσό των € 950χιλ περίπου. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των Απαιτήσεων και των 
Ιδίων Κεφαλαίων εμφανίζεται  αυξημένη κατά το ποσό της μη σχηματισμένης πρόβλεψης και τα Αποτελέσματα της χρήσεως αυξημένα κα τά ποσό € 163χιλ περίπου.  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο ι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από 
τον Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίο υ Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και το υ προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θεμάτων 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στην μη τήρηση και παρακολούθηση του Προ ϋπολογισμού του Δήμου στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα των λογαριασμών τάξεως. 2. Στο γεγονός ότι το σύστημα λογιστικής οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά ξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λ άθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να σ υνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστι κής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλ λαγμένες 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 ΔΠΕ, 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 οικον ομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγ ελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 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 τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφε ίλεται 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 κατάλλ ηλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων κ αι των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποι ήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές 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
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημο τικό Συμβούλιο με τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2014. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Δελφών και το περιβάλλον του, 
δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020
-Ο-
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