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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ  ΦΕΡΩΝ   

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για παροχή υπηρεσίας οικονομικού 
ελέγχου (ορκωτού λογιστή) της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας, διάθεσης 
πίστωσης και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την ανάθεση αυτή.  

 
Στις Φέρες,  την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Καταστήματος Φερών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Φερών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54/04-09-
2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κολγιώνη Δημητρίου που επιδόθηκε 
νόμιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης.  

 
1 Κολγιώνης Δημήτριος παρών  5 Μπαμπούρα Κρυσταλλένια παρών  
2 Βουρδόλης Θεόδωρος παρών  6 Μπόρας Πασχάλης παρών  
3 Κιζιρίδης Γεώργιος  παρών 7 Αντωνιάδης Ματθαίος παρών  
4 Γκότσης Νικόλαος παρών    

 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν 

παρόντες 7, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ήταν γραμμένα στην πρόσκληση.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Μουσουρίδου Ευαγγελία, υπάλληλος 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
 
Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
 
Κύριοι Σύμβουλοι,  
« Η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «Δημοτική Ραδιοφωνία 
Φερών»  και προκειμένου ως Δ.Σ. να έχουμε μια σαφή εικόνα για τα οικονομικά της, 
θα πρέπει να γίνει ενδελεχής οικονομικός έλεγχος (από ορκωτό λογιστή) της 
τελευταίας  πενταετίας, ήτοι των χρήσεων 2015 έως 2019.  
Θέτω υπόψη του Συμβουλίου το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ.: 53/2020 
(ΑΔΑΜ: 20REQ007263180) και (CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες Οικονομικού 
Ελέγχου) που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας.  
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κιζιρίδης Γεώργιος ο οποίος ανέφερε ότι συμφωνεί 
με τον έλεγχο από Ορκωτό Λογιστή και ότι είχε θέσει το θέμα του ελέγχου ακόμη 
από την έγκριση του προϋπολογισμού.  
Ο κ. Γκότσης Νικόλαος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι και στο παρελθόν και 
ιδιαίτερα κατά τα έτη 2013 –2014 έγινε επίσης έλεγχος από τον Ορκωτό Λογιστή κ. 
Βαρλάμη.  
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Το συμβούλιο αφού άκουσε τον πρόεδρο, είδε το πρωτογενές αίτημα και 
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
 

α) Εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ.: 53/2020 (ΑΔΑΜ: 
20REQ007263180 2020-07-16) και (CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες Οικονομικού 
Ελέγχου) για την παροχή υπηρεσίας οικονομικού ελέγχου  της τελευταίας πενταετίας, 
ήτοι των χρήσεων 2015 έως 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας.  
 
Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016)  
 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) 
 Των ισχυουσών εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει όπως προβλέπεται  και από τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016.   
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη καθώς και κάθε 
άλλης προβλεπόμενης από το νόμο κράτησης.  
β)  Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης των δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (3.472,00 €) με τον ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 61.00 
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Ρ. Φερών οικ. έτους 2020 και  
γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην απευθείας 
ανάθεση αυτής.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 15/2020.  
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
 
Ο Πρόεδρος     Τα μέλη  
Κολγιώνης Δημήτριος            Υπογραφές  
 
      Ακριβές αντίγραφο  
          Ο Πρόεδρος  
 
 
    Κολγιώνης Δημήτριος  
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