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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:54/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».  
 

Σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε  με τη 
διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης και  σε  εφαρμογή  της  παρ.  1  του  άρθρου  10  του 
Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.760/1-3-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

1.  Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος 

      Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους. 
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2. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου σκυροδέματος» ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 
4 (Αρ. μελ. 46Π/20).

3. Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  που 
υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης 
δημόσιας  σύμβασης  προμήθειας  με  τίτλο   «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  ευφυούς 
συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με 
χρήση εμβυθισμένων αισθητήρων στον δήμο Έδεσσας».

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
          Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο3 θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ. πρωτ. 2.517/24-2-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου, 
η οποία ανέφερε τα ακόλουθα:
        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»

- Η  από  25/8/2020  επιστολή  του  Προέδρου  της  Κ.Ε.Δ.Ε.,  κου.  Δημητρίου  

Παπαστεργίου, σύμφωνα με την οποία : «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  
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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’»

Εισηγούμαστε:

- Την έγκριση της αποδοχής της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού  3.408,42 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. 2859/2000-

Α΄248)» (ΦΕΚ Β’ 942).  

- Τον καθορισμό ως κριτήριο κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα  

οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τα κάτωθι το εισοδηματικό κριτήριο:  

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζουν στο Δήμο δήλωση φορολογίας  

εισοδήματος Ε1 του οικονομικού έτους 2019. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

 Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 2.517/24-2-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου, 
την αριθμ. 285/11-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. περί αποδοχής δωρεάς 
από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40  παρ. 1ίη του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής  Γραμματείας  Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου 
Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την 
αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

Αποφασίζει ομόφωνα
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         Α. Την αποδοχή της δωρεάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
(ΚΕΔΕ)  ποσού  τριών  χιλιάδων  τετρακοσίων  οκτώ  ευρώ  και  σαράντα  δύο  λεπτών 
(3.408,42€). 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. Τον καθορισμό ως κριτήριο κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα 
τα  οποία  εντάσσονται  σε  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  το  κάτωθι  εισοδηματικό 
κριτήριο:  

-   Τα  ενδιαφερόμενα  φυσικά  πρόσωπα  θα  προσκομίζουν  στο  Δήμο  δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος Ε1 του οικονομικού έτους 2019. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 54/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 8-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου,

- Αντιδήμαρχο  Παιδείας  ,  Πολιτισμού  και   Αθλητισμού  ,  Διοικητικής 
Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη  και  Προγραμματισμού.
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