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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/18-09-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 215/2020    

ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής δωρεάς τροφίμων ποσού 2.481,55€ από την ΚΕΔΕ. 

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  18-09-2020  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 10791/14-09-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

      Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά  μέλη  και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                    Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 Παναρίτης Ηλίας 

4) Παπαδάκης Πιερρής  

5) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 
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 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

 κα) Αποφασίζει  για την αποδοχή κληρονομιών ,κληροδοσιών και δωρεών. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 31-08-2020 εισήγηση του 

Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και πολιτισμού  του Δήμου  

στην οποία αναφέρονται τα εξής:    

ΘΕΜΑ : Αποδοχή δωρεάς. 

 
        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 26/8/2020 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 
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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 λήψη απόφασης : 

Α) για την αποδοχή ή όχι της δωρεάς τροφίμων από την ΚΕΔΕ που αντιστοιχεί σε 

ποσό 2.481,55 €, 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).   

 

Β) Για τον καθορισμό των κριτηρίων κατανομής των προϊόντων σε φυσικά 

πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως αυτά έχουν 

τεθεί από τον κανονισμό του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου.  

   Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος πρότεινε στην Οικονομική  Επιτροπή να αποδεχθεί με 

απόφασή της τη δωρεάν παραχώρηση τροφίμων από την ΚΕΔΕ που αντιστοιχεί σε ποσό 

2.481,55 € ευρώ καθώς να προχωρήσουν στον καθορισμό των κριτηρίων κατανομής των 

προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα  και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά  . 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, έλαβε υπόψη την από 

31-08-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και 

πολιτισμού  του Δήμου , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει  

και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Αποδέχεται τη δωρεά τροφίμων από την ΚΕΔΕ που αντιστοιχεί σε ποσό 

2.481,55€ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου 

κορωνοϊού COVID- 19. 

 Καθορίζονται  τα κριτήρια  κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ,όπως αυτά έχουν τεθεί από τον 

κανονισμό του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου  Μονεμβασίας. 
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 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

            ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      4)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                                                      5)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                               
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