
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόµενης προηγούµενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 249.133,80 181.889,80 67.244,00 187.812,62 156.036,38 31.776,24 Ι. Κεφάλαιο 15.670.107,52 15.305.824,60

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής και 

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επιχορηγήσεις επενδύσεων - ∆ωρεές παγίων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 8.233.776,85 0,00 8.233.776,85 8.163.776,85 0,00 8.163.776,85 3. ∆ωρεές παγίων 1.709.789,63 1.811.175,65

1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.786.593,96 690.188,65 1.096.405,31 1.786.593,96 552.990,81 1.233.603,15 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 38.102.763,75 35.505.592,05

1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 8.830.009,78 4.252.385,67 4.577.624,11 8.534.934,53 3.604.400,57 4.930.533,96 39.812.553,38 37.316.767,70

1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 134.800,52 93.815,89 40.984,63 134.800,52 88.462,59 46.337,93

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, IV. Aποτελέσµατα εις νέο

    Αγροί, Φυτείες, ∆άση 80.253,39 0,00 80.253,39 80.253,39 0,00 80.253,39 Υπόλοιπο ελλειµµάτων προηγούµενων χρήσεων 825.693,08 74.575,91

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 33.661.131,77 6.137.591,23 27.523.540,54 27.980.521,46 4.735.432,16 23.245.089,30

3α. Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως 112.190,39 8.878,31 103.312,08 13.800,71 6.426,85 7.373,86 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 56.308.353,98 52.697.168,21

3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 335.126,25 148.902,36 186.223,89 297.688,20 125.010,55 172.677,65

3γ. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 863.928,11 643.748,92 220.179,19 852.622,28 595.587,63 257.034,65 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

3δ. Μνηµεία 4.976,10 2.245,13 2.730,97 4.976,10 1.830,62 3.145,48 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις     λόγω εξόδου από την υπηρεσία 87.344,46 76.140,89

    και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 580.142,06 321.178,35 258.963,71 512.213,06 267.451,72 244.761,34 2. Λοιπές προβλέψεις 363.554,21 385.501,96

5. Μεταφορικά µέσα 869.371,36 668.725,74 200.645,62 869.371,36 563.103,30 306.268,06 450.898,67 461.642,85

6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 807.829,91 607.174,11 200.655,80 692.881,94 544.314,82 148.567,12

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

     και προκαταβολές 11.252.676,66 0,00 11.252.676,66 13.436.995,22 0,00 13.436.995,22 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο ακινητοποιήσεων  (ΓΙΙ) 67.552.807,11 13.574.834,36 53.977.972,75 63.361.429,58 11.085.011,62 52.276.417,96 3. ∆άνεια Ταµιευτηρίων 2.107.136,75 2.107.136,75

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Προµηθευτές 1.315.115,29 1.684.943,82

 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 146.379,66 146.379,66 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη -1.237.709,07 116.758,28

Μείον:  Προβλέψεις γιά υποτίµηση 913,45 913,45 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 62.779,69 148.111,25

145.466,21 145.466,21 7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

    πληρωτέες στην επόµενη χρήση 0,00 252.163,91

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 54.123.438,96 52.421.884,17 11. Πιστωτές διάφοροι 185.526,93 253.618,52

325.712,84 2.455.595,78

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ ) 2.432.849,59 4.562.732,53

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.676.997,61 1.269.202,78

Μείον:  Προβλέψεις 408.187,63 -408.187,63 411.240,23 -411.240,23

3. ∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 0,00 6.812,32

11. Χρεώστες διάφοροι 2.626,07 810.994,70

1.271.436,05 1.675.769,57

IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 1.304,19 1.844,20

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 2.115.326,17 2.522.977,32

2.116.630,36 2.524.821,52

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV) 3.388.066,41 4.200.591,09

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επόµενων  χρήσεων 77.723,54 6.958,07 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 121.408,14 122.708,43

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.657.037,47 1.183.042,45

1.734.761,01 1.190.000,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 59.313.510,38 57.844.252,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 59.313.510,38 57.844.252,02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 14.896.077,31 18.475.260,44 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 14.896.077,31 18.475.260,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά Ποσά

κλειόµενης προηγούµενης

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως 751.117,17 605.001,08

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.989.533,44 2.588.387,50 (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεόνασµα)

2. Έσοδα από φόρους -εισφορές -πρόστιµα -προσαυξήσεις 92.515,59 135.083,54       προηγούµενων χρήσεων 74.575,91 -530.425,17

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισµό 3.348.056,92 4.575.255,02 Πλεόνασµα προς διάθεση 825.693,08 74.575,91

Σύνολο 5.430.105,95 7.298.726,06

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 4.285.247,40 6.428.625,70

Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως 1.144.858,55 870.100,36

Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-δωρεές) 570.794,92 839.594,24

Σύνολο 1.715.653,47 1.709.694,60

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.671.467,96 2.885.725,06

              3. Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων 44.050,06 4.715.518,02 62.084,96 2.947.810,02

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -2.999.864,55 -1.238.115,42

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  88.020,58  33.697,91

Μείον:  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 149.174,65 -61.154,07 271.545,81 -237.847,90

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -3.061.018,62 -1.475.963,32

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα

                1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.644.275,08 1.664.114,25

                2. Έκτακτα Κέρδη 0,00 8.252,78

                3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 2.396.269,83 810.038,81

                4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 0,00 25.189,05

4.040.544,91 2.507.594,89

Mείον:   

                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 5.939,20 926,32

                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 222.469,92 205.208,68

                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 228.409,12 3.812.135,79 220.495,49 426.630,49 2.080.964,40

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) 751.117,17 605.001,08

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.515.676,16 2.425.162,60

               Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες  στο λειτουργικό κόστος 2.515.676,16 0,00 2.425.162,60 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 751.117,17 605.001,08

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Καφαντάρης Π.∆ηµήτρος Λυµπέρης  Ιωάννης Τσαντίκου Άννα
Α.∆.Τ. ΑΒ 402603  Α.∆.Τ. Μ 484825      Α.∆.Τ. ΑΕ 262186

ΤΑΞΗ Α  ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 9850

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Πύλος, 31 Ιανουαρίου 2014

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πύλου Νέστορος

(Ποσά σε Ευρώ)

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

µέλος της Crowe Horwath International

Αθήνα, 30 Ιουνίου  2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΟΥΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16141

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Πύλου Νέστορος που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης

αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που

χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για

τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) O υπό στοιχεία ∆ΙΙ1. λογαριασµός του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού ευρώ 1.676.997,51

περιλαµβάνει κυρίως απαιτήσεις από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευµατιών και από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης προηγουµένων χρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό εισπραξιµότητας. Ο ∆ήµος έχει διενεργήσει

συνολική πρόβλεψη για την κάλυψη πιθανών απωλειών ποσού € 408.187,63 η οποία κατά τη γνώµη µας δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της ζηµιάς που θα προκύψει από τη µη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων και η οποία δεν µπορεί να προσδιορισθεί

επακριβώς. 2) ∆εν έχουν εκδοθεί βεβαιωτικοί κατάλογοι τακτικών εσόδων για τις χρήσεις 2009 έως και 2012 , το ύψος των οποίων δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε. 3) Τα αποτελέσµατα της χρήσεως εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 750. χιλ. περίπου, από τον

λογισµό εσόδων βεβαιωτικών καταλόγων οι οποίοι εκδόθηκαν το 2013.και από λοιπές τακτοποιητικές εγγραφές.4) Στο λογαριασµό του ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» που εµφανίζεται στον ισολογισµό της 31/12/2012 µε αξία κτήσεως € 146.379,66

αφορά σε συµµετοχές, σε δυο δηµοτικές επιχειρήσεις αξίας κτήσης € 33.804,10, µία κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση αξίας κτήσεως € 111.075,56, και σε µία ανώνυµη εταιρία αξίας κτήσεως € 1.500,00. Από τον έλεγχο µας διαπιστώσαµε ότι: α) Συµµετοχή σε

δηµοτική επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως € 8.804,10, η άλλη συµµετοχή (σε δηµοτική επιχείρηση) αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως € 25.000,00 ενώ η τρέχουσα αξία της ,µε βάση τον ισολογισµό της 31/12/2012 είναι

µεγαλύτερη. β) Συµµετοχή σε κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση αποτιµήθηκε µε την αξία κτήσεως € 111.075,56, δεν µας επιδόθηκαν όµως οικονοµικές καταστάσεις για να διαπιστώσουµε την τρέχουσα αξία της. γ) Συµµετοχή σε ανώνυµη εταιρία η οποία βρίσκεται

σε εκκαθάριση αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως € 1.500,00 και έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη υποτίµησης € 913,45. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε

Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε

τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Θέµατα Έµφασης. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής:1) Επειδή δεν υφίσταται Υπηρεσία Κτηµατολογίου και οργανωµένη Νοµική

Υπηρεσία, δεν µας επιβεβαιώθηκε το γεγονός της πλήρους απεικόνισης καθώς και η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας, η αξία των οποίων απεικονίζεται στα υπό στοιχεία του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.1. «Γήπεδα – Οικόπεδα» και Γ.ΙΙ.3. «Κτίρια». 2) Από τον έλεγχό µας

διαπιστώθηκαν ελλείψεις και ασυµφωνίες µεταξύ των λογαριασµών καθώς και εσφαλµένοι χειρισµοί. Το γεγονός καθιστά αναγκαία την έγκαιρη και ασφαλή διερεύνηση των διενεργούµενων πράξεων από το ∆ήµο, µε τη συνεργασία όλων των τµηµάτων, ώστε να

εντοπίζονται έγκαιρα και να αποφεύγονται τυχόν σφάλµατα. Στα πλαίσια αυτά συνιστάται η βελτίωση των κανόνων εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος καθώς και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, προκειµένου να ανταποκριθεί στις

διαχειριστικές και λογιστικές ανάγκες του ∆ήµου και να αποφευχθούν στο µέλλον παρόµοιες αδυναµίες και σφάλµατα. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων.1) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της

Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. 2) Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 01.01.2007 και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση

την απογραφή που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων (Π.∆. 315/1999).

Σηµειώσεις: 

1) Η αξία των κονδυλίων  του πάγιου ενεργητικού της απογραφής ενάρξεως της 01.01.2011 προσδιορίστηκαν µε βάση τα οριζόµενα της παραγράφου 1.1.108 του Π.∆ 315/30.12.1999.

2) Οι δαπάνες του ∆ήµου υπόκεινται στην διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.


