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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την 
προμήθεια ειδών διατροφής στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος 
ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές 
συνέπειες του νέου κορωνοϊού, που τελεί υπό τον συντονισμό της ΚΕΔΕ.

Λαμβάνοντας υπόψιν:
 Το άρθρο 72 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών προς τον 
Δήμο.

 Την αριθμ. 285/11-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. περί αποδοχής δωρεάς από 
το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».

 Το από 25-8-2020 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., κου. Δημητρίου Παπαστεργίου, 
σύμφωνα με το οποίο μας 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. 
Στον  επισυναπτόμενο πίνακα καθορίζονται τα ποσά που αναλογούν σε κάθε Δήμο.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν΄αποφασίσει:
Α) Την αποδοχή δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την 

προμήθεια ειδών διατροφής στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού, 
που τελεί υπό τον συντονισμό της ΚΕΔΕ, ποσού 9.974,81€, όπως αντιστοιχεί στον Δήμο 
μας, σύμφωνα με τον Πίνακα Α΄, για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από 
την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (ΜΕΤΡΟ), τα οποία θα 
διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία στα πλαίσια υλοποίησης του 
παραπάνω προγράμματος για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί 
από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού.

- 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 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) Να καθορίσει ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως εξής:
 Η διανομή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στους ωφελούμενους του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας καθώς και σε δημότες που έχουν πληγεί από τις 
οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID 19 κατόπιν λήψης κοινωνικού 
ιστορικού από την Κοινωνική Λειτουργό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
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