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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 17ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 119

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από το Ι.Σ.Ν. (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ.
Σήμερα την 31η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: τ.α. 15186/27-08-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της
Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-52020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την
18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι
(6) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος)
Ευάγγελος Ζεβόλης (αναπληρωματικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ . Βασίλειος Καρατζαφέρης (τακτικό μέλος) - Δήμητρα Δούμουρα (τακτικό μέλος)- Απόστολος
Θεοφίλης (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός ημερησίας
διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από το Ι.Σ.Ν. (Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος) σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ.

ΑΔΑ: Ω2ΑΘΩΗ3-ΣΕΓ
-Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη
του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1ο θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το ΕΗΔ θέμα,
ως 1ο θέμα ΗΔ και το 1ο , 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο και 7ο θέμα της Η.Δ σε 2ο , 3ο 4ο , 5ο, 6ο, 7ο και 8ο θέμα της ΗΔ
αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., εισηγούμενος το 1ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της Ο.Ε. την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Θέμα:

Αποδοχή
με τη ΚΕΔΕ

δωρεάς

τροφίμων

από

το

Ι.Σ.Ν.

(Ίδρυμα

Σταύρος

Νιάρχος)

σε

συνεργασία

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 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 11/06/2020 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’»
Ζητάμε από την επιτροπή να εγκρίνει:
Α) την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 4028,51 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. 2859/2000Α΄248)» (ΦΕΚ Β’ 942).
Β) ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, τα κάτωθι εισοδηματικά τα οποία είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2891/17-11-2016 Απόφαση Ένταξης της
Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Χαϊδαρίου» με
κωδικό ΟΠΣ 5001522’’:
Α-Άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα 4.000 €
Β-Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 5.500 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.500 € για κάθε επιπλέον ανήλικο
ή προστατευόμενο μέλος και 1.000 € για κάθε φιλοξενούμενο.
Γ-Άνεργοι με 6 μήνες και άνω με κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να
μην ξεπερνάει τις 5.500 € για διμελείς οικογένειες. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.500 € για κάθε επιπλέον
προστατευόμενο μέλος και 1.000 € για κάθε φιλοξενούμενο.
Δ. Σε περίπτωση χηρείας για κάθε προστατευόμενο μέλος προστίθενται 1.500 €.
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Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου εφόσον δεν υπάρχει ιδιόκτητο ακίνητο των μελών, που να
μην υπερβαίνει τα 80 τ.μ.
Στην κατάταξη των αιτήσεων το ετήσιο εισόδημα θα ακολουθεί αύξουσα πορεία (π. χ. 0 € - 4.000 €).
Στην κατάταξη προτεραιότητα θα έχουν οι οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θα ακολουθούν οι μήνες ανεργίας και
τέλος το ποσοστό αναπηρίας.
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζουν στο Δήμο δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του
οικονομικού έτους 2018 ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση αναπηρίας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
ή κάθε έγγραφο το οποίο κρίνεται απαραίτητο.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
& Αλληλεγγύης τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε: [με το άρθρο 3 του Ν.
4623/2019, με το άρθρο 14 του Ν. 4625/2019, με το άρθρο 26 του 4690/2020 , με το άρθρο 10 του 4674/2020],
συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (6) μελών, η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) την αποδοχή της δωρεάς από την ΚΕΔΕ ποσού ύψους 4028,51 ευρώ, όπως αντιστοιχεί στον Δήμο, σύμφωνα με
τον συννημένο 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) ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
τα κάτωθι εισοδηματικά τα οποία είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2891/17-11-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Χαϊδαρίου» με κωδικό ΟΠΣ
5001522’’:
Α-Άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα 4.000 €
Β-Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 5.500 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.500 € για κάθε επιπλέον ανήλικο
ή προστατευόμενο μέλος και 1.000 € για κάθε φιλοξενούμενο.
Γ-Άνεργοι με 6 μήνες και άνω με κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να
μην ξεπερνάει τις 5.500 € για διμελείς οικογένειες. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.500 € για κάθε επιπλέον
προστατευόμενο μέλος και 1.000 € για κάθε φιλοξενούμενο.
Δ. Σε περίπτωση χηρείας για κάθε προστατευόμενο μέλος προστίθενται 1.500 €.
Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου εφόσον δεν υπάρχει ιδιόκτητο ακίνητο των μελών, που να
μην υπερβαίνει τα 80 τ.μ.
Στην κατάταξη των αιτήσεων το ετήσιο εισόδημα θα ακολουθεί αύξουσα πορεία (π. χ. 0 € - 4.000 €).
Στην κατάταξη προτεραιότητα θα έχουν οι οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θα ακολουθούν οι μήνες ανεργίας και τέλος
το ποσοστό αναπηρίας.
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζουν στο Δήμο δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του
οικονομικού έτους 2018 ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση αναπηρίας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή
κάθε έγγραφο το οποίο κρίνεται απαραίτητο.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 31-08-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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