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Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 733/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύνδεσης στο διαδίκτυο υπάρχουσας τηλεφωνικής γραμμής της 
Π.Ε. Ξάνθης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.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), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την 310341/5117/9-11-2021 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, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
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. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματος. 
 
Απόφαση 733: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 310674/5835/09-11-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής τα εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγρ. 1 περ.ι&ιβ και 2 του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». 
4. Την υπ’αριθμ.πρωτ. Δ.Δ. οικ.1323/30-3-2016 (ΦΕΚ 952/Β/6-4-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη 
ΑΜ-Θ «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».  
5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)», από 
όπου προκύπτει η ανάγκη πρόσβασης των ελεγκτικών οργάνων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή 
covidfree.gr, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος εγκυρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 
4820/2021, των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που υποχρεωτικά πρέπει να επιδεικνύονται κατά την 
είσοδο των πολιτών στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
6. Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη τηλεφωνική γραμμή, με αριθμό κλήσης 2541029109, η οποία θα 
εξυπηρετήσει την παραπάνω ανάγκη, με την αγορά του πακέτου «Οικονομικό Πρόγραμμα Business 
Douple Play 24 Basic» διάρκειας 24 μηνών, με συνολικό κόστος,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  34,90 
€ ανά μήνα. 

ΑΔΑ: 68Θ87ΛΒ-ΛΥΒ



7. Την υπ’αριθμ.πρωτ.3318/89/7-1-2021 και με ΑΔΑ:6ΣΚ97ΛΒ-Φ7Ζ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
του Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Ξάνθης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ προκειμένου να συνδεθεί στο διαδίκτυο, με την 
αγορά του πακέτου «Οικονομικό Πρόγραμμα Business Douple Play 24 Basic» διάρκειας 24 μηνών, 
υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή, με αριθμό κλήσης 2541029109 και με συνολικό κόστος, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  34,90 € ανά μήνα, ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη πρόσβασης των 
ελεγκτικών οργάνων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή covidfree.gr, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο 
έλεγχος εγκυρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4820/2021,  των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών 
που υποχρεωτικά πρέπει να επιδεικνύονται κατά την είσοδο των πολιτών στο κτίριο της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης. 
Η  δαπάνη αυτή θα καταβάλλεται κάθε μήνα σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού 
Φορέα 2072 και ΚΑΕ 0824.0001 οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Ξάνθης, σύμφωνα με την με ΑΔΑ: 6ΣΚ97ΛΒ-
Φ7Ζ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
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 ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

 
Εγκρίνει την σύνδεση στο διαδίκτυο, με την αγορά του πακέτου «Οικονομικό Πρόγραμμα Business Douple 
Play 24 Basic» διάρκειας 24 μηνών, υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή, με αριθμό κλήσης 2541029109 και 
με συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  34,90 € ανά μήνα, ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 
πρόσβασης των ελεγκτικών οργάνων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή covidfree.gr, προκειμένου να 
καταστεί δυνατός ο έλεγχος εγκυρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4820/2021, των βεβαιώσεων 
και πιστοποιητικών που υποχρεωτικά πρέπει να επιδεικνύονται κατά την είσοδο των πολιτών στο κτίριο 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
Η  δαπάνη αυτή θα καταβάλλεται κάθε μήνα σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού 
Φορέα 2072 και ΚΑΕ 0824.0001 οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Ξάνθης, σύμφωνα με την με ΑΔΑ: 6ΣΚ97ΛΒ-
Φ7Ζ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Δεν προκύπτει έρευνα αγοράς. Με το μηνιαίο αυτό ποσό σε άλλους παρόχους 
θα έχει η ΠΕ Ξάνθης όχι 24 αλλά 100 Mbps.ς». 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  733/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
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                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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