
A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  20/2020

έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  105/2020                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αποδοχή  δωρεάς  από  ΚΕΔΕ  ποσού  2.520,72  €  για  προμήθεια  ε  ιδών 
διατροφής  ,  υπογραφή  σχετικού  μνημονίου  και  καθορισμός  κριτηρίων 
διανομής των τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες . 

   Στο Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 η του μήνα  Σεπτεμβρίου 
2020   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε  τακτική  διά  περιφοράς 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 8645/11-9-
2020 έγγραφη  πρόσκληση  του  Αντιπροέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  λόγω 
απουσίας του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα μετην παρ.1 
του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55/τ.Α’ /11-03-2020 ), την υπ’ αιρθ. 18318/13-03-
2020  (  ΑΔΑ  :  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ  )   εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ.  και   την  με  αριθ. 
40/20930/31-03-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Σ.  .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 
μελών ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς  και    συμμετείχαν στη λήψη    απόφασης  7 
μέλη :
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Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ



     Το μέλος της Ο.Ε. κ. Καλύβας Γεώργιος είναι αναπληρωματικό μέλος του κ. 
Ανδρικόπουλου Αυγουστίνου και συμμετείχε τηλεφωνικώς  αντί αυτού σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 .

   Τα πρακτικά της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε 
δια  περιφοράς  σύμφωνα με  τις  σχετικές  οδηγίες  που παρασχέθηκαν  με  την  από 

11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και 
αφορά τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού  COVID-19 . 

τηρήθηκαν   από  την   κ.  Πατσιούρα  Παγώνα  υπάλληλο  του  Δήμου  Πύδνας  – 
Κολινδρού .    

Ο  Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και  εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής  τα εξής:

     Λαμβάνοντας υπόψη:

- 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  από  25/08/2020  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 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας (κατ’ άρθρ. 
72 ν. 3852/2010) και μας ενημερώσετε σχετικά .Σχετ: Πίνακας Α’»

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για  τη λήψη σχετικής  
απόφασης  αποδοχής της δωρεάς ποσού 2.520,72 € , την εξουσιοδότηση υπογραφής 
του σχετικού μνημονίου συνεργασίας και τον καθορισμό των κριτηρίων διανομής των 
τροφίμων μέσω του αρμόδιου τμήματος του δήμου μας . 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  ,   ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  πάνω  στο  θέμα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση , το 25/08/2020 έγγραφο του Προέδρου 
της ΚΕΔΕ  ,  το σχετικό πρακτικό αποδοχής από την ΚΕΔΕ της δωρεάς του Ιδρύματος 
Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ  , τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  72 του Ν. 3852/2010 , καθώς και 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 2.520,72 € 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).

 Β)  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Μανώλα Αναστάσιο για την υπογραφή του σχετικού 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού . 

Γ)  Καθορίζει ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία 
εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τα κάτωθι : α) καταγεγραμμένος ως 
άστεγος  ,  β)  το  εισοδηματικό  κριτήριο  ,  γ)  κατάσταση  της  υγείας  &  δ) 
μοναχικότητα . Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζουν στο Δήμο 
για το πρώτο κριτήριο βεβαίωση της αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου , 
για το δεύτερο κριτήριο δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του οικονομικού 
έτους 2019,  για το τρίτο κριτήριο βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ & για το τέταρτο 
κριτήριο βεβαίωση από τον Πρόεδρο της εκάστοτε Κοινότητας . 

              Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 105/2020

            Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
              Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

          Αναστάσιος Δ. Μανώλας               Αιγίνιο 15– 09 – 2020        


