ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 330/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
15322/4-9-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αποδοχής ποσού 2.452,18 € δωρεάς του
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και καθορισµός των κριτηρίων κατανοµής της πίστωσης στους πληγέντες του
COVID-19.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήµαρχος

Η Αντιδήµαρχος κα Νίκη Κατωπόδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
το άρθρο 72 ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον ν. 4555/2018 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 25/08/2020 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 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.
Το ποσό δωρεάς που αναλογεί στο ∆ήµο Λευκάδας είναι 2.452,18€, σε βασικά επισιτιστικά αγαθά και τα
κριτήρια κατανοµής των προϊόντων στους δικαιούχους µέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι αυτά που έχουν
καθοριστεί µε την 103/18 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου “Κανονισµός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου»
και έχουν ως εξής :

1

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο ∆ήµο Λευκάδας λειτουργεί από το 2012 ως δοµή στο Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού και το 2017 έχει ενταχτεί στο Ε. Π . «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Παρακαλούµε:
Α) για την έγκριση αποδοχής της δωρεάς ποσού 2.452,18€ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος όπως
αντιστοιχεί στο ∆ήµο µας (Πίνακας Α) υπό τον συντονισµό της ΚΕ∆Ε σε βασικά επισιτιστικά αγαθά στους
πληγέντες του COVID-19. 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 των οικονοµικών κριτηρίων κατανοµής των προϊόντων στους δικαιούχους – ευπαθείς οµάδες
όπως αυτά καθορίζονται στον “Κανονισµός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου» για τους εγγεγραµµένους
δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου µας και έχουν ως ακολούθως :
Μέλη Οικογένειας
Εισόδηµα
Ένα (1) άτοµο
4.000 ευρώ
∆ύο (2) άτοµα
5.500 ευρώ
Τρία (3) άτοµα
7.000 ευρώ
Τέσσερα (4) άτοµα
9.000 ευρώ
Πέντε (5) άτοµα και άνω
12.000 ευρώ
Τέλος εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας στο Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθρου 6 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (αρ. 161/2208-2020 ΦΕΚ, τεύχος Α΄).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) για την έγκριση αποδοχής της δωρεάς ποσού 2.452,18€ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος όπως
αντιστοιχεί στο ∆ήµο µας (Πίνακας Α) υπό τον συντονισµό της ΚΕ∆Ε σε βασικά επισιτιστικά αγαθά στους
πληγέντες του COVID-19. 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 των οικονοµικών κριτηρίων κατανοµής των προϊόντων στους δικαιούχους – ευπαθείς οµάδες
όπως αυτά καθορίζονται στον “Κανονισµός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου» για τους εγγεγραµµένους
δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου µας και έχουν ως ακολούθως :
Μέλη Οικογένειας
Εισόδηµα
Ένα (1) άτοµο
4.000 ευρώ
∆ύο (2) άτοµα
5.500 ευρώ
Τρία (3) άτοµα
7.000 ευρώ
Τέσσερα (4) άτοµα
9.000 ευρώ
Πέντε (5) άτοµα και άνω
12.000 ευρώ
Τέλος εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας στο Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 330/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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