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--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 31/4-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο  6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Φηινπνύινπ Μαξία – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκόο απνθάζεσο 537/2020). 

Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, ακνύξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθό 

κέινο θαη Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 538/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο –ηαθηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 540/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο  δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Απνδνρή ηνπ από 23/07/2020 εγγξάθνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ θ. Γ. Παπαζηεξγίνπ πνπ 

αθνξά ζηελ απνδνρή δσξεάο πνζνύ 41.984,32 επξώ από ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα ηαύξνο 

Νηάξρνο», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 11700/03-09-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 11696/02-09-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ (Γξαθείν Γεκάξρνπ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ: «Απνδνρή ηνπ από 23/07/2020 εγγξάθνπ 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ θ. Γ. Παπαζηεξγίνπ (απνδνρή δσξεάο 41.984,32 επξώ από ην 

Κνηλσθειέο Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο)». -Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ: -ην άξζξν 72 λ. 3852/2010, 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ λ. 4557/2018 θαη ηζρύεη θαη ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα ηελ απνδνρή πάζεο θύζεσο δσξεώλ πξνο ηνλ Γήκν. -ηελ ππ’ αξ. 

285/11-06-2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. πεξί απνδνρήο δσξεάο από ην «ΙΓΡΤΜΑ 

ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ» -ην από 23/07/2020 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Γ.Δ., θνπ Γεκεηξίνπ 

Παπαζηεξγίνπ, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα ηαύξνο 

Νηάξρνο (Ι..Ν.) έρεη εγθξίλεη δσξεά πνζνύ €1.478.300,00 επξώ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ έρνπλ πιεγεί από ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ λένπ Κνξσλντνύ COVID- 19, πξνζθέξνληαο άκεζε πξόζβαζε ζε βαζηθά 

επηζηηηζηηθά αγαζά κέζσ ησλ Κνηλσληθώλ Παληνπσιείσλ ησλ δήκσλ ηεο Διιάδαο, ππό ηνλ 
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ζπληνληζκό ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. Η δσξεά ζα δηαηεζεί γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο κέζσ πίζησζεο 

από ηελ εηαηξεία «ΜΔΣΡΟ ΑΔΒΔ – ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ» (εθεμήο ΜΔΣΡΟ) νη νπνίεο ζα 

δηαλεκεζνύλ από ηνπο Γήκνπο ζηα Κνηλσληθά Παληνπσιεία (ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ, ζηελ αξκόδηα Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ) ηα νπνία ζα 

πξνκεζεπηνύλ βαζηθά επηζηηηζηηθά αγαζά γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 

ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηόηεηαο. Να ζεκεησζεί όηη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ πηζηώζεσλ πνπ ζα 

δηαλεκεζνύλ ζηνπο Γήκνπο αλέξρεηαη ζε 1.478.300 επξώ πξνζαπμεκέλν θαηά 15% θαηόπηλ 

δεζκεύζεσο ηεο αλαδόρνπ Δηαηξείαο ΜΔΣΡΟ. ηνλ επηζπλαπηόκελν Πίλαθα Α’ θαζνξίδνληαη νη 

δηθαηνύρνη Γήκνη θαη ην πνζό ηεο πίζησζεο πνπ αλαινγεί ζε έθαζηνλ εμ απηώλ. Παξαθαινύκε 

όπσο πξνβείηε άκεζα ζε αποδοτή ηης εν λόγω δωρεάς (θαζ’ ν κέξνο αθνξά ην Γήκνο ζαο) κε 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ζαο (θαη’ άξζξ. 72 λ. 3852/2010) θαη καο 

ελεκεξώζεηε ζρεηηθά .ρεη: Πίλαθαο Α’». Tν πνζό, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί σο δσξεά, γηα ην Γήκν 

Παηξέσλ αληηζηνηρεί ζε 41.984,32 επξώ, βάζεη ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πίλαθα. -Παξαθαινύκε λα 

ιάβεηε απόθαζε -γηα ηελ απνδνρή ηεο δσξεάο από ΚΔΓΔ πνζνύ 41.984,32 επξώ, όπσο 

αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α’. Γηα ην σο άλσ πνζό ππάξρεη απαιιαγή από 

ηνλ Φ.Π.Α. ππό ηελ αίξεζε όηη ε απαιιαγή ζα εγθξηζεί από ηνπο θαζ’ ύιελ αξκόδηνπο Τπνπξγνύο 

ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ αξηζκ. Α.1050/2020 ΤΑ «Καθοριζμός διαδικαζίας 

απαλλαγής ΦΠΑ ζηις παραδόζεις αγαθών και παροτές σπηρεζιών ζηο πλαίζιο πραγμαηοποίηζης 

δωρεών ζύμθωνα με ηην περίπηωζη ιζη΄ ηης παραγράθοσ 1 ηοσ άρθροσ 27 ηοσ Κώδικα ΦΠΑ (ν. 

2859/2000-Α΄248)» (ΦΔΚ Β’ 942). -Ο Γήκαξρνο Παηξέσλ, Κώζηαο Πειεηίδεο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

θπξίνπ Γεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
 Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

- Σο άρθρο 72 ηοσ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ λ. 4557/2018 θαη ηζρύεη 

θαη ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα ηελ απνδνρή πάζεο 

θύζεσο δσξεώλ πξνο ηνλ Γήκν. 

- Σελ σπ’ αριθ. 285/11-06-2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. πεξί απνδνρήο δσξεάο από 

ην «ΙΓΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ» 

- Σν από 23/07/2020 έγγραθο ηοσ Προέδροσ ηης Κ.Δ.Γ.Δ., θνπ Γεκεηξίνπ Παπαζηεξγίνπ 

ζύκθσλα κε ην νπνίν «αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο 

(Ι..Ν.) έρεη εγθξίλεη δσξεά πνζνύ €1.478.300,00 ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ έρνπλ πιεγεί από ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ λένπ θνξσλντνύ COVID- 19, πξνζθέξνληαο άκεζε πξόζβαζε 

ζε βαζηθά επηζηηηζηηθά αγαζά κέζσ ησλ Κνηλσληθώλ Παληνπσιείσλ ησλ δήκσλ ηεο 

Διιάδαο, ππό ηνλ ζπληνληζκό ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. Η δσξεά ζα δηαηεζεί γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο κέζσ πίζησζεο από ηελ εηαηξεία «ΜΔΣΡΟ ΑΔΒΔ – ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ» 

(εθεμήο ΜΔΣΡΟ), νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνύλ από ηνπο Γήκνπο ζηα Κνηλσληθά 

Παληνπσιεία (ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ, ζηελ αξκόδηα 

Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ), ηα νπνία ζα πξνκεζεπηνύλ βαζηθά επηζηηηζηηθά αγαζά 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηόηεηαο. Να 

ζεκεησζεί όηη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ πηζηώζεσλ πνπ ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο Γήκνπο 
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αλέξρεηαη ζε 1.478.300 επξώ πξνζαπμεκέλν θαηά 15% θαηόπηλ δεζκεύζεσο ηεο αλαδόρνπ 

Δηαηξείαο ΜΔΣΡΟ. ηνλ επηζπλαπηόκελν Πίλαθα Α’ θαζνξίδνληαη νη δηθαηνύρνη Γήκνη θαη 

ην πνζό ηεο πίζησζεο πνπ αλαινγεί ζε έθαζηνλ εμ απηώλ. Παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε 

άκεζα ζε αποδοχή ηης εν λόγω δωρεάς (θαζ’ ν κέξνο αθνξά ην Γήκν ζαο) κε απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ζαο (θαη’ άξζξ. 72 λ. 3852/2010) θαη καο 

ελεκεξώζεηε ζρεηηθά». Tν πνζό, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί σο δσξεά, γηα ην Γήκν Παηξέσλ 

αληηζηνηρεί ζε 41.984,32 εσρώ, βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ πίλαθα. 

 

Καηόπιν ηφν ανφηέρφ, η Οικονομική Δπιηροπή αποδέτεηαι δφρεά από ηην ΚΔΓΔ ποζού 

41.984,32 εσρώ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν  Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό Πίλαθα.  

Γηα ην σο άλσ πνζό ππάξρεη απαιιαγή από ηνλ Φ.Π.Α. ππό ηελ αίξεζε όηη ε απαιιαγή ζα 

εγθξηζεί από ηνπο θαζ’ ύιελ αξκόδηνπο Τπνπξγνύο ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

αξηζ. Α.1050/2020 ΤΑ «Καθοριζμός διαδικαζίας απαλλαγής ΦΠΑ ζηις παραδόζεις αγαθών και 

παροτές σπηρεζιών ζηο πλαίζιο πραγμαηοποίηζης δωρεών ζύμθωνα με ηην περίπηωζη ιζη΄ ηης 

παραγράθοσ 1 ηοσ άρθροσ 27 ηοσ Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» (ΦΔΚ Β’ 942). 
 

 
 

       Ο Πρόεδρος                                     Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ 
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