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Του  Πρακτικού αριθ. 16/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 279/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊου covid-19, της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού  της ΠΕ Καβάλας του 
οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 14.977,50€ στον ΚΑΕ 
5152.0006 του ΕΦ 3072), δυνάμει της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), για λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 23 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1476/16-4-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 
5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8) 
Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 
11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
      Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
       
ΑΠΟΦΑΣΗ 279: Εισηγούμενο το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της 
της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 01/οικ.336/10-4-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 159 (παρ. 1, εδάφιο στ’) του Ν.3852/ΦΕΚ 87/Α΄/ 07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες ο 
Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
β. του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ139/τ.Α’/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 
γ. των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ», 
όπως τροποποιήθηκε με τα αρθρ. 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) και των άρθρων 65, 66, 67, 
68 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
δ. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
ε. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016), «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
στ. του άρθρου 2, παρ. Δ, υποπαράγραφος Δ9 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14-8-2015) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας». 
ζ. του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων». 
η. του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22534/22-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 4387/Β/30.12.2016) 
θ. της υπ’ αρ. ΔΟ οικ. 3000/27-09-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΦΕΚ 3948/Β/10.11.2017) «Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, ανεξαρτήτως υπαύθυνων για τη σύναψη 
συμβάσεων».  
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ι. του  εδαφίου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α' 55/11-03- 2020). 
2. Την με αριθμ. πρωτ. ∆∆.οικ 113/12-1-2017 (ΦΕΚ 648/τ.Β'/ 2-3-2017) Απόφαση του Γενικού́ 
∆ιευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Α.Μ.Θ., «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με Εντολή 
Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
3. Την υπ’αριθ. Δ.Δ.οικ. 4697/09-10-2019 (ΦΕΚ 4064/Β/07.11.2019) «Μεταβίβαση άσκησης 
αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  
4. Την υπ’αριθ. 19442/13-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΗΝΟΡ1Υ-ΞΒΚ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας και Θράκης «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 170/2019 αποφάσεως του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  
5. Τα αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με το υπ’ αρ.  οικ. 01/261/26.03.2020 έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας: 

 
Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1  52893/250οικ 03-04-2020   ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 03/10-04-2020/10-4-2020 βεβαίωση δέσμευσης αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της  ΠΕ Καβάλας. 
7. Την ανάγκη έγκρισης των κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου 
covid-19, της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΠΕΚαβάλας του οικονομικού έτους 2020 
και τη δέσμευση της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 3072 ), 
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την ανάγκη έγκρισης των κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου covid-19, 
της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΠΕΚαβάλας του οικονομικού έτους 2020 και τη 
δέσμευση της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 3072 ), για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
Οι παρακάτω δαπάνες εγκρίνονται ως το ανώτερο ποσό που μπορεί να πληρωθεί. Ως της το ύψος της 
τελικής δαπάνης ισχύει το ποσό που προκύπτει μετά την έρευνα αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία που 
υλοποιεί τη δαπάνη. Τυχόν υπόλοιπα που θα προκύψουν, θα ανακληθούν μεταγενέστερα. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 
 

Εγκρίνει τις κατεπείγουσες δαπάνες περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου covid-19, της διάθεσης των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΠΕΚαβάλας του οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση της 
αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 3072), για λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
Οι παρακάτω δαπάνες εγκρίνονται ως το ανώτερο ποσό που μπορεί να πληρωθεί. Ως της το ύψος της 
τελικής δαπάνης ισχύει το ποσό που προκύπτει μετά την έρευνα αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία που 
υλοποιεί τη δαπάνη. Τυχόν υπόλοιπα που θα προκύψουν, θα ανακληθούν μεταγενέστερα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/
Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ &  ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
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1 3072.5152.0006 3.200,00 

 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Laptops, 
κάμερες,ηχεία,ακουστικά, κτλ) ΛΟΓΩ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ. .ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ 
ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Β. ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
10 ΤΗΣ ΑΠΟ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 
55) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 
ΤΟΥ ΠΔ 80/2016. 

0,00 0,00 

 
 

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς 
Εμμανουήλ και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά. Τα μέλη Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης 
Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ δήλωσαν τα εξής: «Η παράταξή μας στηρίζει κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην προάσπιση των συμφερόντων και της δημόσιας υγείας των κατοίκων της ΠΑΜΘ. 
Διαφωνούμε, όμως, σε ό, τι έχει να κάνει με τον τρόπο και τη χρονική στιγμή που έρχεται το θέμα αυτό 
στην οικονομική επιτροπή, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η Περιφέρεια θα μπορούσε να προμηθευτεί ένα 
πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης και να γίνεται χρήση από  όλες τις Π.Ε.. Άλλωστε, υπάρχουν δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους πλατφόρμες για αντίστοιχες χρήσεις, όπως η Zoom με μηνιαία συνδρομή μόλις 19 
Ευρώ/μήνα, ή η Skype, οι υπηρεσίες της οποίας παρέχονται εντελώς δωρεάν.  
Το μέλος Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «Με ερώτησή μου ζήτησα να πληροφορηθώ τι 
περιλαμβάνει αναλυτικά η σχετική δαπάνη των 3.200€ και για ποια υπηρεσία προορίζονται τα προς 
προμήθεια είδη. Κατά την απάντηση που έλαβα η ΠΕ Καβάλας αναζητά την προμήθεια 5 φορητών 
υπολογιστών (ασχέτως εάν αναγράφει κι άλλα είδη προς προμήθεια) για τις ανάγκες της «Διεύθυνσης 
Διοικητικού-Οικονομικού, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας, κλπ.». Θεωρώ την συγκεκριμένη δαπάνη πολυτελή καθώς όλες οι Υπηρεσίες διαθέτουν 
πλείονες του ενός Η/Υ οι δε έκτακτες συμμετοχές σε τηλεδιασκέψεις μπορούν να γίνουν και μέσω κινητών 
τηλεφώνων». 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  279/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
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