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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211/2020
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2020 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ).
Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 09:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 13271/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό,
σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
Μπάντης Ιορδάνης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κων/νος
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το από 25/08/2020 (αρ. πρωτ.
εισερχ. 12824/27-08-2020) έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., κ.
Δημητρίου Παπαστεργίου, σύμφωνα με το οποίο: «Σας ενημερώνουμε ότι το
Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Δ.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 ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 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 προμηθετυούν βασικά επιστιτιστικά
αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαρθείς κοινωνικές ομάδες της χωρικ΄ςη
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τους αρμοδιότητας. Να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό των πιστώσεων που
θα διανεμηθούν στους Δήμους ανέρχεται σε 1.478.300,00 ευρώ
προσαυξημένα 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 Δήμο Σας) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
σας (κατ’ αρθ. 72 ν. 3852/2010) και μας ενημερώσετε σχετικά. Σχετ: Πίνακας
Α’»
Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις της περ. κα της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το από 25/08/2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 12824/27-08-2020) έγγραφο του
Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε.,
3. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς της ΚΕΔΕ ποσού 3.796,79€ όπως
αντιστοιχεί στον Δήμο Αμυνταίου 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 τη
διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. Α.1050/2020 ΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας
απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχε΄ς υπηρεσιών στο
πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ’ της
παραγράφου 1 του άρθου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000-Α’248)» (ΦΕΚ
Β’942)
Β. Τα κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία
εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθορίζονται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 211/2020
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη
1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.

