
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 195/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  17ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-9-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 17804/31-8-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την ΚΕ∆Ε, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
προγράµµατος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών που έχουν πληγεί από τις οικονοµικές συνέπειες  του covid 
19 του Ιδρ. Σταύρου Νιάρχου.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 

2. Αθηνά Τερζοπούλου 
  

4. Κυριάκος Αντωνιαδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Κωτσιδης  
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
∆ηµήτριος Τσεχελίδης, επίσης σε αντικατάσταση του κ Στ. Μπίγγα ο οποίος δήλωσε κώλυµα κλήθηκε ο κος 
Στεφ. Κωτσίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 18135/4-9-2020 εισήγηση της 
Αντιδηµάρχου Κοιν. Μέριµνας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:     

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Λαµβάνοντας υπόψιν: 

- 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 ∆ήµο. 

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

- το από  17524 27/08/2020 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.∆.Ε., κου. ∆ηµητρίου 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 
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δήµων της Ελλάδας, υπό τον συντονισµό της Κ.Ε.∆.Ε. Η δωρεά θα διατεθεί για την προµήθεια ειδών 
διατροφής µέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (εφεξής ΜΕΤΡΟ) οι οποίες θα διανεµηθούν από 
τους ∆ήµους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην 
αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου) 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 ∆ήµους ανέρχεται σε 1.478.300 ευρώ 
προσαυξηµένο κατά 15% κατόπιν δεσµεύσεως της αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ. Στον επισυναπτόµενο 
Πίνακα Α’ καθορίζονται οι δικαιούχοι ∆ήµοι 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 ∆ήµος σας) µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου σας (κατ’ άρθρ. 72 ν. 3852/2010) και µας ενηµερώσετε 
σχετικά . Σχετ: Πίνακας Α’» 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

- Να εγκρίνετε  την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕ∆Ε ποσού 4390,77€ (Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια 
ενενήντα ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά) όπως αντιστοιχεί στον ∆ήµο 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).   

- Να καθορίσετε ως κριτήρια κατανοµής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία εντάσσονται 
σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 (Κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα ΚΕΑ) 
της υπ’αριθµ. ∆13/οικ./33475/1935/15-06-2018 ΚΥΑ   «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων 
εφαρµογής του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης». (ΦΕΚ Β’ 2281/15.6.2018), ήτοι: 
 

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαµηνιαίο Εισόδηµα 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό  1.200€ 
Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα 
µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο 
µέλος 

1.800€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα 
και ένα ανήλικο µέλος ή µονογονεϊκή 
οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη 

2.100€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα 
µέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα µέλη ή 
µονογονεϊκή οικογένεια µε τρία 
ανήλικα µέλη 

2.400€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα 
και ένα ανήλικο µέλος ή δύο ενήλικα και τρία 
ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε 
τέσσερα ανήλικα µέλη 

2.700€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα 
ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα 
ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε 
πέντε ανήλικα µέλη 

3.000€ 

 
Για κάθε επιπλέον µέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυηµένου ποσού, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 της υπ’ Αριθµ. ∆13/οικ./33475/1935/15-06-2018 ΚΥΑ. Το δηλούµενο εισόδηµα δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών του νοικοκυριού.» 
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Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
  

Αριθµ. απόφ. 195/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και      
ισχύει 
2. το υπ’αριθµ 17524/27-8-2020 ( εισερχόµενο ) έγγραφο του Προέδρου της ΚΕ∆Ε 
3. την υπ’αριθµ. 18135/4-9-2020 εισήγηση της Αντιδηµάρχου Κοιν. Μέριµνας 
 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Εγκρίνει  την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕ∆Ε ποσού 4390,77€ (Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα 
ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά) όπως αντιστοιχεί στον ∆ήµο 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. Καθορίζουµε ως κριτήρια κατανοµής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα, αυτά τα οποία εντάσσονται σε 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 (Κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα ΚΕΑ) της 
υπ’αριθµ. ∆13/οικ./33475/1935/15-06-2018 ΚΥΑ   «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής 
του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης». (ΦΕΚ Β’ 2281/15.6.2018), ήτοι: 
 

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαµηνιαίο Εισόδηµα 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό  1.200€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα 
µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε 
ένα ανήλικο µέλος 

1.800€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα 
και ένα ανήλικο µέλος ή µονογονεϊκή 
οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη 

2.100€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα 
µέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα 
µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τρία 
ανήλικα µέλη 

2.400€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα 
και ένα ανήλικο µέλος ή δύο ενήλικα 
και τρία ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή 
οικογένεια µε τέσσερα ανήλικα µέλη 

2.700€ 

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα 
ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα 
ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια 
µε πέντε ανήλικα µέλη 

3.000€ 

 
Για κάθε επιπλέον µέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυηµένου ποσού, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 της υπ’ Αριθµ. ∆13/οικ./33475/1935/15-06-2018 ΚΥΑ. Το δηλούµενο εισόδηµα δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών του νοικοκυριού. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 195/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 
 3.  Κυριάκος Αντωνιάδης 
 4. Στέφανος Κωτσιδης 
 5.  ∆ηµήτριος Σπόντης 
 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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