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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                      ΘΕΜΑ 5o

«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»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/26-5-2022
Αριθμ. Απόφασης 40/2022

  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ. συνήλθαν
σε  τακτική  συνεδρίαση,  ηλεκτρονικά  με  τηλεδιάσκεψη,  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ.  πρωτ.   οικ.  357014 (354)/19-5-
2022 έγγραφης πρόσκλησης του  Προέδρου  του, προς όλους  τους  Συμβούλους,  η  οποία
επιδόθηκε νόμιμα την 19 Μαΐου 2022 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα  με τις προβλέψεις των διατάξεων  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) και γ) της
υπ.  αρ.  642/24-9-2021  εγκυκλίου  (Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  της  Γενικής  Γραμματείας
Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Από τα εβδομήντα  ένα (71)  μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου  ήταν :

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
14. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
16. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)

2. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
4. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
5. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
6. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

7. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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19. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κιλκίς)
21. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
32. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
33. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
34. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
35. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
42. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
44. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
45. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
46. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
47. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
48. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
49. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
50. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
52. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
53. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
54. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
55. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
56. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
57. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
58. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
60. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
62. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
63. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίσης  συμμετείχε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος  εκφώνησε  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης:  «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» και  έδωσε  το  λόγο  στην  αρμόδια
εισηγήτρια η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος:  

1. την υπ΄ αρ. πρωτ.  οικ.287471/1877/03-05-2022 εισήγηση (ορθή επανάληψη) της Δ/νσης
Λαϊκών  Αγορών Π.Κ.Μ.,  όπως διαβιβάστηκε  με  το  αριθμ.πρωτ.  616/03-05-2022  έγγραφο
(ορθή επανάληψη) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. το οποία έχει  ως εξής:

“Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-

ας»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.  81320  και  77909  αποφάσεις   του  Γ.Γ.  της
Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016). 

3. Την με αριθμ.  7281/2019/20-06-2019 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την
οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το διάστημα από 01-09-2019 έως και 31-12-2023.  

4. Την με αρίθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 62/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Ορι-
σμός τομέων ευθύνης σε  Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας»
(ΑΔΑ:ΨΜΨΘ7ΛΛ-ΡΟΗ)

5. Τη με αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458/Β ́/07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9)

6. Τη με αριθμ. 144691(2746)/30-03-2022 (ΦΕΚ 1485/Β ́/30-03-2022) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων  «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Έδρας και
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

7. Τις διατάξεις  του Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστη-
ριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 36 παρ.7 του Ν. 4497/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση των Περι-
φερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ή του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για
τη λοιπή επικράτεια, ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουρ-
γίας, μπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και
την ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και αφο-
ρούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού».

8. Την με αριθμ. 36/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού του ύψους του ημε-
ρησίου τέλους για τη δραστηριοποίηση των πωλητών Λ.Α. για το έτος 2018 και εφεξής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του   άρθρου 36  παράγραφος 2 εδ. α  Ν. 4497/2017.

9. Το αριθμ. 63515(420)/31-01-2020 έγγραφο του Τμήματος Προσόδων & Περιουσίας ΠΚΜ της Δ/
νσης Οικονομικού ΠΚΜ, σύμφωνα με το οποίο το εισπραχθέν ημερήσιο τέλος της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας από τη δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές της Μη-
τροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης για το  έτος 2019  ανέρχεται  στο  ποσό του 1.342.610.18
ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 60%, ήτοι ποσό 805.566,11 ευρώ, παραμένει στην Περιφέρεια. Από
το ποσό αυτό η Περιφέρεια έχει δικαίωμα να διαθέσει μέχρι το 25%, ήτοι 201.391,53 ευρώ σε κοι-
νωνικά ευπαθείς  ομάδες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις  σχετικές  διατάξεις του άρθρου 36
παρ.7 του Ν. 4497/2017. 

10. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. 2021 στο οποίο μεταξύ άλλων έχει
εγκριθεί και ενταχθεί το έργο «Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων στις Λαϊκές Αγορές ( Πρόγραμμα 2020)» με συνολικό ποσό πιστώσεων 200.000,00 ευρώ .

11. Την αριθμ. 10/22-04-2021 Γνωμοδότηση, 2ο Θέμα της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Λαϊκών
Αγορών Μ.Ε.Θ, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Γνωμοδοτεί θετικά στην πρόταση κατανομής
ποσού  200.000,00  ευρώ,  σε  δράσεις  ανάδειξης  και  προβολής  των  λαϊκών  αγορών  μέσα  από
δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια που αφορούν στη στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυ-
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σμού που χρήζουν περισσότερης υποστήριξης και ειδικότερα κατά πλειοψηφία, σε ανέργους, πο-
λυτέκνους και τριτέκνους. 

12. Την αρίθμ. 59/07-10-2021 ΑΔΑ: 6Γ2ΒΤ7ΛΛ-ΣΓΡ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ανα-
φορικά με την Έγκριση όρων και διαδικασίας διενέργειας Κοινωνικού Προγράμματος στήριξης ευ-
παθών ομάδων του πληθυσμού με τη διάθεση ποσού 200.000€ επιμερισμένων σε κουπόνια αξίας
του ενός (1) ευρώ από το εισπραχθέν ημερήσιο τέλος που κατέβαλαν οι πωλητές λαϊκών αγορών
για τη δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ. το έτος 2019 και συγκεκριμένα για την
έγκριση  της  οικονομικής ενίσχυσης μονογονεϊκών ,  τριτέκνων,  πολυτέκνων μακροχρόνια
ανέργων (τουλάχιστον 1 έτους), οικογενειών με ένα τουλάχιστον προστατευόμενο τέκνο ,
καθώς  και  συγκεκριμένο  ανά  κατηγορία  επιτρεπτό  ύψος  εισοδήματος (12.000€  για  οικο-
γένειες με δύο προστατευόμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε επιπλέον προστα-
τευόμενο τέκνο και 6.000€ για μονογονεϊκές με ένα προστατευόμενο τέκνο προσαυξανόμενο κατά
2.000€ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο).

13. Την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 191966(1436) 15-3-2022 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ , περί συ-
γκρότησης ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων στο
Πρόγραμμα στήριξης ευπαθών ομάδων μέσω διανομής κουπονιών για προμήθεια προϊόντων με
είδη που πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

14. Τη διαδικασία διενέργειας και συμμετοχή  των οριζομένων , με την ανωτέρω σχετική (12) Απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου, δικαιούχων, την υποβολή και επεξεργασία αξιολόγησης των αιτή-
σεών τους (συνολικά 868 αιτήσεις) ανά κατηγορία και την τελική αποτύπωση των αποτελεσμάτων
έγκρισης ή απόρριψης αυτών, βάσει  των τεθειμένων προϋποθέσεων και  κριτηρίων συμμετοχής,
στους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

15. Το Μητρώο ωφελουμένων του Προγράμματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εγκεκριμένες αιτήσεις
των συμμετεχόντων, τον τελικό συνολικό αριθμό τους με βάση τα προστατευόμενα μέλη κάθε ωφε-
λούμενης δικαιούχου οικογένειας, ο οποίος ανέρχεται στους 2.519 δικαιούχους   (εκ των   645   εγκε  -  
κριμένων αιτήσεων με συνολικό αριθμό    1874   προστατευόμενων τέκνων ).  

16. Την κατανομή του διαθεσίμου ποσού των 200.000 ευρώ στους δικαιούχους του Προγράμματος  οι -
κονομικής ενίσχυσης ευπαθών ομάδων για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών με είδη που
πωλούνται στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ και την αναλογία που αντιστοιχεί στο ανωτέρω (ποσό) για
τον κάθε δικαιούχο , η οποία ανέρχεται στο ποσό των   79     ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω  
παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η Οικονομική Επι-
τροπή να  εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη λήψη Απόφασης για την κατανομή του
ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000)   του Κοινωνικού Προγράμματος οικονο  -  
μικής  ενίσχυσης ευπαθών ομάδων για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών με είδη που
πωλούνται στις λαϊκές  αγορές της  Μ.Ε.Θ, από τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν οι δρα-
στηριοποιούμενοι πωλητές λαϊκών αγορών στις Λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης ,  σε   2.519 δικαιούχους  , σύμφωνα με το Μητρώο ωφελουμένων, όπως αυτό
προσδιορίστηκε με την αριθμ.59/7-10-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ
και προέκυψε από τη συμμετοχή 645 εγκεκριμένων αιτήσεων μονογονεϊκών, τρίτεκνων, και πο-
λυτέκνων ανέργων οικογενειών , καθώς και των 1874   προστατευόμενων τέκνων    αυτών,  που
διαμένουν στα διοικητικά όρια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,με απόδοση ποσού
79 ευρώ     σε έκαστο εκ των δικαιούχων,  σε αντίστοιχη αξία κουπονιών που θα διανεμηθούν,
ονομαστικής  αξίας ενός (1) ευρώ εκάστου. 

Για  την  αποδοτικότερη  και  ασφαλέστερη  λειτουργία  του  Προγράμματος  ,  τόσο  επ΄  ωφελεία  των
δικαιούχων, όσο και των πωλητών λαϊκών αγορών που συμμετέχουν στη διαδικασία , προτείνεται η
ολοκλήρωσή του  σε  διάστημα  τριών (3) μηνών από τη διάθεση σ’ αυτούς του αναλογούντος αριθμού
των κουπονιών. ”

2.  την υπ΄ αρ. 520/10-5-2022 (ΑΔΑ:ΨΥΙΝ7ΛΛ-Λ64) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Κ.Μ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο  έχοντας υπόψη τα παραπάνω,  τη  διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε καθώς και την προφορική ενημέρωση της αρμόδιας εισηγήτριας, η οποία
έθεσε υπόψη του σώματος ότι  μέρος του ποσού, ύψους 999,00€, παρέμεινε αδιάθετο και
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πρότεινε  την  διάθεση  του  στο  Δημοτικό  Ίδρυμα  -  Βρεφοκομείο  Θεσσαλονίκης  ‘‘Ο  Άγιος
Στυλιανός’’ για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.  Εγκρίνει  την  κατανομή  του  ποσού  των  διακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (200.000,00€)  του
Κοινωνικού Προγράμματος οικονομικής   ενίσχυσης ευπαθών ομάδων για την κάλυψη των
βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις  λαϊκές  αγορές της Μ.Ε.Θ..  Το ποσό
προέρχεται  από τα  ανταποδοτικά  τέλη  που  καταβάλουν  οι  δραστηριοποιούμενοι  πωλητές
λαϊκών  αγορών  στις  Λαϊκές  Αγορές  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  και  θα
καταβληθεί  σε  2.519  δικαιούχους,  σύμφωνα  με  το  Μητρώο  ωφελουμένων,  όπως  αυτό
προσδιορίστηκε με την αριθμ. 59/7-10-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ
και προέκυψε από τη συμμετοχή 645 εγκεκριμένων αιτήσεων μονογονεϊκών,  τρίτεκνων και
πολυτέκνων ανέργων οικογενειών, καθώς και των 1874 προστατευόμενων τέκνων  αυτών,
που διαμένουν στα διοικητικά όρια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η απόδοση
ανέρχεται  σε  ποσό  ύψους  79  ευρώ  σε  έκαστο  εκ  των  δικαιούχων,  σε  αντίστοιχη  αξία
κουπονιών που θα διανεμηθούν, ονομαστικής  αξίας ενός (1) ευρώ εκάστου. 

Για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του Προγράμματος, τόσο επ΄ ωφελεία
των δικαιούχων,  όσο και  των πωλητών λαϊκών αγορών που συμμετέχουν στη διαδικασία,
προτείνεται η ολοκλήρωσή του  σε  διάστημα  τριών (3) μηνών από τη διάθεση σ’ αυτούς του
αναλογούντος αριθμού των κουπονιών. 

Β. Διαθέτει ποσό ύψους 999,00€ υπό μορφή κουπονιών, στο Δημοτικό Ίδρυμα - Βρεφοκομείο
Θεσσαλονίκης ‘‘Ο Άγιος Στυλιανός’’, για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
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