
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ ςφμβαςθσ δωρεάσ ςε είδοσ μεταξφ του Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ ωσ δωρεοδόχου και τθσ εταιρείασ µε τθν επωνυμία «Ελλθνικά 

Πετρζλαια Α.Ε.» ωσ δωριτριασ. 

 
Κ Ο Ι Ν Η  Α Π Ο Φ Α  Η  

 
Ο Τπουργόσ Οικονομικών                           Ο Τπουργόσ   Εργαςίασ & Κοινωνικών Τποκζςεων  
  

Ο Τφυπουργόσ   Οικονομικών                     Η Τφυπουργόσ   Εργαςίασ & Κοινωνικών Τποκζςεων 

 

 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ: 

α.  τησ παρ. 1 περ. ιςτ) του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 «Κφρωςη Κώδικα Φόρου 

Προςτιθζμενησ Αξίασ» (A’ 248) , η οποία προςτζθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4664/2020 (Α’ 32) 

και ιςχφει. 

β. του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

γ.  του άρθρου 90 του Π.Δ.. 63/2005 «Κωδικοποίηςη τησ Νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Αϋ 98), ςε ςυνδυαςμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 

(Αϋ133). 

δ. του Π.Δ. 2/2021 «Διοριςμόσ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Αϋ2). 

ε. του Π.Δ.. 83/2019 «Διοριςµόσ Αντιπροζδρου τησ Κυβερνήςεωσ, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121), 

ςτ. του Π.Δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και 
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Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ» (Αϋ 168), όπωσ ιςχφει. 

2. Σην υπ’ αριθµ. 339/18.07.19 απόφαςη του Πρωθυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανάθεςη  αρµοδιοτήτων  ςτον  Υφυπουργό  Οικονομικών  Απόςτολο 

Βεςυρόπουλο» (B’ 3051). 

3. Σην αριθ. Α 1050/19.3.2020 Κοινή Απόφαςη του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και του 

Διοικητή τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δηµοςίων Εςόδων «Καθοριςμόσ διαδικαςίασ απαλλαγήσ 

ΦΠΑ ςτισ παραδόςεισ αγαθών και παροχζσ υπηρεςιών ςτο πλαίςιο πραγματοποίηςησ 

δωρεών ςφμφωνα με την περίπτωςη ιςτ΄ τησ παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα 

ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» (B' 942). 

4. Σην από 22.09.2021 ςυναφθείςα ςφμβαςη δωρεάσ ςε είδοσ μεταξφ τησ εταιρείασ µε την 

επωνυμία «Ελληνικά Πετρζλαια Α.Ε.», νόμιμα εκπροςωποφμενησ, και του Κζντρου 

Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, νόμιμα εκπροςωποφμενου. 

5. Σην ανάγκη ζγκριςησ µε Κ.Τ.Α. τησ ςφµβαςησ δωρεάσ ςε είδοσ μεταξφ του Κζντρου 

Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ ωσ δωρεοδόχου και τησ εταιρείασ µε 

την επωνυμία «Ελληνικά Πετρζλαια Α.Ε,» ωσ δωρήτριασ, προκειμζνου να πληρωθοφν οι 

όροι και οι προχποθζςεισ για την εφαρμογή τησ απαλλαγήσ από Φ.Π.Α. τησ παρ. 1 του 

άρθρου 27 του Κϊδικα Φ.Π.Α. Αντικείμενο τησ δωρεάσ είναι η παραχϊρηςη κατά πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή των κάτωθι κινητϊν πραγμάτων, αναγκαίων για εξυπηρζτηςη 

των λειτουργικϊν αναγκϊν του Κ.Κ.Π.Π. τερεάσ Ελλάδασ, ήτοι: 1) ενόσ επταθζςιου (7) 

πολυμορφικοφ αυτοκινήτου, ηλεκτρικήσ κίνηςησ, μάρκασ NISSAN ENV200 EVALIA ACENTA 

(5Θ), και  2)ενόσ ςταθμοφ φόρτιςησ ηλεκτρικϊν οχημάτων εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (AC), 

τφπου Siemens VersiCharge, ιςχφοσ 22kW (ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ 

εγκατάςταςησ αυτοφ). 

6. Σο υπϋ αριθμ πρωτ. 1521/30.08.2021 ζγγραφο του Προζδρου του Κζντρου Κοινωνικήσ 

Πρόνοιασ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ προσ την εταιρεία «Ελληνικά Πετρζλαια Α.Ε», με 

αίτημα τη διερεφνηςη τησ δυνατότητασ δωρεάσ ενόσ καινοφριου επιβατικοφ πολυμορφικοφ 

αυτοκινήτου ηλεκτρικήσ κίνηςησ μζχρι 1400κ.ε. για τη διευκόλυνςη τησ παροχήσ των 

υπηρεςιϊν του Κζντρου ςτουσ ωφελοφμενοφσ του, και την εν γζνει εξυπηρζτηςη του 

ςκοποφ του. 

7. Σην υπ’ αριθ. 77937/12.10.2021 ειςηγητική ζκθεςη τησ ΓΔΟΤ του Τπουργείου Εργαςίασ & 

Κοινωνικϊν Τποθζςεων. 

8. Σο γεγονόσ ότι με την παροφςα απόφαςη: α) δεν προκαλείται δαπάνη ςτον κρατικό 

προχπολογιςμό, και β)  η εν λόγω δωρεά ζχει κοινωφελή χαρακτήρα με αποδζκτη τησ 

δωρεάσ φορζα του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (Αϋ143). 

 
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  

 
Άρκρο ΜΟΝΟ 



Εγκρίνεται η ςυμφωνηθείςα δωρεά ςε είδοσ μεταξφ του Κζντρου Κοινωνικήσ Πρόνοιασ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ ωσ δωρεοδόχου και τησ εταιρείασ µε την επωνυμία Ελληνικά 

Πετρζλαια Α.Ε ωσ δωρήτριασ, για την παραχϊρηςη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των 

κάτωθι κινητϊν πραγμάτων, ήτοι α) ενόσ επταθζςιου (7) πολυμορφικοφ αυτοκινήτου, 

ηλεκτρικήσ κίνηςησ, μάρκασ NISSAN ENV200 EVALIA ACENTA (5Θ), και β) ενόσ ςταθμοφ φόρτιςησ 

ηλεκτρικϊν οχημάτων εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (AC), τφπου Siemens VersiCharge, ιςχφοσ 

22kW, για την εξυπηρζτηςη των λειτουργικϊν αναγκϊν του Κ.Κ.Π.Π. τερεάσ Ελλάδασ, ςυνολικήσ 

καθαρήσ αξίασ τριάντα ενόσ χιλιάδων επτακοςίων δεκαζξι ευρϊ και δεκατριϊν λεπτϊν (€ 

31.716,13)  προ Φ.Π.Α. ςφμφωνα με τισ από 9.09.2021 και  15.09.2021 οικονομικζσ προςφορζσ 

των προμηθευτϊν τησ δωρήτριασ «Ελληνικά Πετρζλαια Α.Ε.», εταιρειϊν με την επωνυμία «ΝΙΚ. 

Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΑΕ» με ΑΦΜ:094018826  ΔΟΤ ΦΑΕ Πειραιά  και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ElpeFuture» με ΑΦΜ 

801373836 ΔΟΤ ΦΑΕ Αθηνϊν, αντίςτοιχα. 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

                                                                                           

      Οικονομικών                                                               Εργαςίασ & Κοινωνικών Τποκζςεων                   
 
 
 
 
Χριςτοσ ταϊκοφρασ                                                                   Κωνςταντίνοσ Χατηθδάκθσ               
 
 

Ο Τφυπουργόσ   Οικονομικών                     Η Τφυπουργόσ   Εργαςίασ & Κοινωνικών Τποκζςεων 

 
 
 
 
Απόςτολοσ Βεςυρόπουλοσ                                                 Δόμνα –Μαρία Μιχαθλίδου 
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