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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 33/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις 
που έχουν ληφθεί επ’ αυτών. 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την έγκριση τρίμηνης 
παράτασης ισχύουσας σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. 
Καβάλας, εξαιτίας της ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που 
προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19.   
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Εγκρίνει την τρίμηνη παράταση ισχύουσας 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Καβάλας, 
εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή 
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από 
την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19.   
 
 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των 
συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δύο ατόμων 
που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Α.Μ.Θ. με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 
Ν.4764/2020 στην Π.Ε. Ξάνθης, έως και την 31-
03-2022. 
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Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων 
προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δύο ατόμων που 
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Α.Μ.Θ. με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 
Ν.4764/2020 στην Π.Ε. Ξάνθης, έως και την 
31-03-2022. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των 
συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. επτά ατόμων 
που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Α.Μ.Θ. με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 
Ν.4764/2020 στην Έδρα και την Π.Ε. Ροδόπης, 
έως και την     31-03-2022. 
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Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων 
προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. επτά ατόμων που 
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Α.Μ.Θ. με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 
Ν.4764/2020 στην Έδρα και την Π.Ε. 
Ροδόπης, έως και την     31-03-2022. 

4. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των 
συμβάσεων έως 31-03-2022, δύο ατόμων 
Ι.Δ.Ο.Χ. που προσελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από την 

840 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων έως 
31-03-2022, δύο ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ. που 
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Ε. Έβρου με 



Π.Ε. Έβρου με τις διατάξεις των άρθρων 74 
Ν.4745/2020, 175 Ν.4764/2020 και 176 Ν. 
4876/2021. 
 

τις διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020, 175 
Ν.4764/2020 και 176 Ν. 4876/2021. 

5. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
πολυετών υποχρεώσεων, παρελθόντων 
οικονομικών ετών, καθώς και των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
Εγκρίνει τις δαπάνες πολυετών 
υποχρεώσεων, παρελθόντων οικονομικών 
ετών, καθώς και των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

6. Εισήγηση για την έγκριση της Εισηγητικής 
Έκθεσης επί της 1ης Αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού 
έτους 2022. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση επί της 1ης 
Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της 
Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2022 και 
παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό 
συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας. 
 

7. Εισήγηση για την έγκρισης δαπάνης 
ύψους 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που αφορά την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Καβάλας και Θάσου 
για το έτος 2022.  
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Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 55.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. που αφορά την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών και εκτάκτων αναγκών στην 
Π.Ε. Καβάλας και Θάσου για το έτος 2022. 

8. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2022. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Π.Ε. Έβρου 
και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού.   

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 


