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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 20

ης

/ 22-9-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 80 / 2020
Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.415,07 € από το Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος Ι.Σ.Ν. δια μέσου της ΚΕΔΕ για προμήθεια ειδών
διατροφής. Καθορισμός κριτηρίων κατανομής προϊόντων στους
δικαιούχους.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 2654/17-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το
θέμα : «Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.415,07 € από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος
(Ι.Σ.Ν.)
δια μέσου της
ΚΕΔΕ για προμήθεια ειδών διατροφής.
Καθορισμός κριτηρίων κατανομής προϊόντων στους δικαιούχους» για να συζητηθεί
ως κατεπείγον. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς
συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Εισηγούμενος το θέμα ο Δήμαρχος ανέφερε ότι, με το από 10/09/2020 ηλεκτρονικό
μήνυμα της ΚΕΔΕ μας στάλθηκε έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., κου Δημητρίου
Παπαστεργίου, με το οποίο ενημερώνει ότι, το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.)
έχει εγκρίνει δωρεά ποσού 1.478.300,00 € 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 € προσαυξημένο κατά 15% κατόπιν δεσμεύσεως της
αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ.
Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα Α’ του εγγράφου, με τον οποίο καθορίζονται οι
δικαιούχοι Δήμοι και το ποσό της πίστωσης που αναλογεί σε έκαστον εξ αυτών, στον Δήμο
Βελβεντού, αναλογεί το ποσό των 1.415,07 €.
ΘΕΜΑ:
ΕΚΤΑΚΤΟ

ΑΔΑ: ΨΧΧΝ46ΜΓΗΖ-Ι35
Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την αποδοχή της
δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 1.415,07 € όπως αντιστοιχεί στον Δήμο Βελβεντού. Για το 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).
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο
συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις της περιπτ. κα, της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή
δωρεών.
2. την αριθμ. 285/11-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. περί αποδοχής δωρεάς από
το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».
3. το από 10/09/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΚΕΔΕ με όλα τα επισυναπτόμενα σχετικά
έγγραφα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 1.415,07 €, όπως αντιστοιχεί στον
Δήμο Βελβεντού, για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης, στα πλαίσια
υλοποίησης προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί
από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19, από το Κοινωφελές
‘Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.).
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 σε φυσικά πρόσωπα τα οποία
εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τα κάτωθι:
- Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βελβεντού
- Αριθμός ανήλικων τέκνων
- Ετήσιο/οικογενειακό εισόδημα
- Ανεργία
- Αναπηρία
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο Βελβεντού:
- Αίτηση
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
- Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου έτους 2019 (εκκαθαριστικό φορολογικού
έτους 2019).
- Βεβαίωση ανεργίας
- Γνωμάτευση Κέντρου Ελέγχου Πιστοποίησης Αναπηρίας.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με
την ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του προγράμματος.
4. Για την ανωτέρω προμήθεια δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2020 και συνεπώς δεν προκύπτει αναμόρφωση
προϋπολογισμού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80 / 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

