
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.459/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.), η
οποία θα διατεθεί με την προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ σε
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
           

     Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των
θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.
Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.16250/28-08-2020 πρόσκληση  του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
    Αφού διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε  σύνολο  εννέα  (9)  μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας   -      Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος      Πρόεδρος  
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 2. Ροπόκης Ευάγγελος  Τακτικό μέλος
     3. Κουμπής  Γρηγόρης   -   Τακτικό μέλος  
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης  -  Τακτικό μέλος
     5. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     6. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
     7. Νίτσας Γεώργιος       -   Τακτικό μέλος

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
 O  Αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 457/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι
είναι επείγον καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό  οι διαδικασίες της
δωρεάς προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  Ο  Αντιπρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την
εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πρέβεζας
(αρμ.υπαλ.Μ. Σακκά) που έχει ως εξής: 
 «….Έχοντας υπόψιν 
α)την απόφαση με αριθμ 14/01-9-20 απο το πρακτικό του Συμβουλίου της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου,περί αποδοχής δωρεάς 
β)το υπ΄άριθμ 16332-31/8/2020  έγγραφο του Προέδρου της  Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος(Κ.Ε.Δ.Ε.),κου Δημητρίου Παπαστεργίου, που μας ενημερώνει για τη δωρεά από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα  Σταύρος Νιάρχος, ύψους  5.464,50 ευρώ, στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών που έχουν πληγεί από τις οικονομικές 
συνέπειες λόγω του COVID-19.
Ζητούμε:
α) να γίνει αποδοχή της δωρεάς,ύψους 5.464,50 ευρώ για την ενίσχυση των ωφελουμένων
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
β) Να υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας,που μας επισυνάπτεται,μεταξύ της  Κ.Ε.Δ.Ε και 
του Δήμου Πρέβεζας..…».
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 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

         Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,
 το άρθρο 72 ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4557/2018 και ισχύει

και  σύμφωνα με  το οποίο  η Οικονομική Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την αποδοχή
πάσης φύσεως δωρεών προς τον Δήμο.

 την υπ’αρ. 285/11-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. περί αποδοχής δωρεάς
από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

 το αρ.πρωτ. 16332-31/8/2020 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., κου. Δημητρίου
Παπαστεργίου, σύμφωνα με το οποίο : «Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) έχει εγκρίνει δωρεά ποσού €1.478.300,00 ευρώ στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν
πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19,  προσφέροντας
άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων
των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Η δωρεά θα διατεθεί για
την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ –
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (εφεξής ΜΕΤΡΟ) οι οποίες θα διανεμηθούν από τους Δήμους στα
Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην
αρμόδια  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου)  τα  οποία  θα  προμηθευτούν  βασικά
επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χωρικής
τους  αρμοδιότητας.  Να  σημειωθεί  ότι  το  συνολικό  ποσό  των  πιστώσεων  που  θα
διανεμηθούν στους Δήμους ανέρχεται σε 1.478.300 ευρώ προσαυξημένο κατά 15%
κατόπιν δεσμεύσεως της αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ. Στον επισυναπτόμενο Πίνακα Α’
καθορίζονται οι δικαιούχοι Δήμοι και το ποσό της πίστωσης που αναλογεί σε έκαστον
εξ αυτών. Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε αποδοχή της εν λόγω δωρεάς (καθ’
ο μέρος αφορά το Δήμος σας) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας
(κατ’ άρθρ. 72 ν. 3852/2010) και μας ενημερώσετε σχετικά . Σχετ: Πίνακας Α’»

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.  Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (5.464,50 ευρώ) όπως αντιστοιχεί στον
Δήμο σύμφωνα με τον Πίνακα Α’. Για το ως άνω ποσό υπάρχει απαλλαγή από τον
Φ.Π.Α. υπό την αίρεση ότι η απαλλαγή θα εγκριθεί από τους καθ’ ύλην αρμόδιους
Υπουργούς σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται  στην αριθμ.  Α.1050/2020 ΥΑ
«Καθορισμός  διαδικασίας  απαλλαγής  ΦΠΑ  στις  παραδόσεις  αγαθών  και  παροχές
υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» (ΦΕΚ Β’
942).  

2. Καθορίζει ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων,αυτά  που ήδη αναφέρονται στον
Εσωτερικό  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Κοινωνικού
Παντοπωλείου(οικονομικά,κοινωνικά,υγείας). Από την εν λόγω δωρεά θα ωφεληθούν
οι  δικαιούχοι  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  του  Δήμου  Πρέβεζας,με  σειρά
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προτεραιότητας:  τις  πολυτεκνες  οικογένειες,  ανέργους,  Αμεα,  των  οποίων  τα
δικαιολογητικά τηρούνται στα αρχεία της Δομής. (Εκαθαριστικό σημείωμα,βεβαίωση
ανεργίας, βεβαιώση πολυτεκνίας/τριτεκνίας ,βεβαιώση αναπηρίας).

3. Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  του  Μνημονίου  Συνεργασίας
συνεργασίας, με  την  Κ.Ε.Δ.Ε.

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 459/2020.

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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