
                

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διεύθυνση : Β. ‘Όλγας 198, 
Τ.Κ. :    54110, Θεσσαλονίκη
Πληρ. : Θ. Κατσάτου – Β. Καρβούνης
Τηλ. :    2313319658 - 787
Ηλ.ταχυδρομείο :persymb@pkm.gov.gr
Ιστοθέση : http://www.pkm.gov.gr               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης/26-5-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Tο Περιφερειακό  Συμβούλιο  Κεντρικής  Μακεδονίας  στην  συνεδρίασή  του,  η  οποία
πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη,
ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010,
όπως  ισχύει,   β)  της  παρ.  1  του  άρθρου  10 της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της υπ.
αρ.  642/24-9-2021  εγκυκλίου  (Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)   της  Γενικής  Γραμματείας
Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, συζήτησε τα παρακάτω θέματα και
έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 37 ως 43 του έτους 2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση από τους εργαζομένους - συμβασιούχους για την αντιμετώπιση
του COVID για εργασιακά τους θέματα.

Περίληψη: Ενημερώθηκε το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με εργασια-
κά θέματα των εργαζομένων – συμβασιούχων για την αντιμετώπιση
του COVID.

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών 8ης/20-4-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Π.Κ.Μ.

Περίληψη: Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της 8ης/20-4-2022  συνεδρίασης του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

(Αρ. απόφασης 37/2022)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας έτους 2022. 

Περίληψη: Εγκρίθηκε η 6η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2022. 

(Αρ. απόφασης 38/2022)
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Περίληψη: Εγκρίθηκαν  οι  οικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης  2020  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

(Αρ. απόφασης 39/2022)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής δικαιούχων του Κοινωνικού Προγράμματος
για  την  οικονομική  ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη
βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται  στις  λαϊκές αγορές με τη
διάθεση ποσού 200.000€ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της
Μ.Ε.Θ έτους 2019.

Περίληψη: Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις  συμμετοχής δικαιούχων του Κοινωνικού Προ-
γράμματος για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά
στην  κάλυψη  βιοτικών  τους  αναγκών  με  είδη  που  πωλούνται  στις
λαϊκές αγορές με  τη διάθεση ποσού 200.000€  από τα ανταποδοτικά
τέλη των λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ έτους 2019.

(Αρ. απόφασης 40/2022)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης - συμπλήρωσης της αρ. 77/26-11-2021 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των
Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) έτους 2020 σε δικαιούχους υπαλλή-
λους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Π.Ε. Κιλκίς).

Περίληψη: Εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  –  συμπλήρωση  της  αρ.  77/26-11-2021
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση αποτίμη-
σης σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) έτους 2020 σε
δικαιούχους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Π.Ε. Κιλ-
κίς).

(Αρ. απόφασης 41/2022)

ΘΕΜΑ 7ο: Δωρεά κινητών πραγμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Περίληψη: Εγκρίθηκε η δωρεά κινητών πραγμάτων της Π.Ε. Πέλλας.

(Αρ. απόφασης 42/2022)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.)
έτους 2021 σε δικαιούχο υπάλληλο της Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών.

Περίληψη: Εγκρίθηκε  η αποτίμηση σε  χρήμα των μέσων ατομικής  προστασίας
(Μ.Α.Π.) έτους 2021 σε δικαιούχο υπάλληλο της Περιφερειακής  Ενότη-
τας  Σερρών.

(Αρ. απόφασης 43/2022)

                                                                                        Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ

                                                                                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
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