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Θέμα: Αποδοχή χρηματικής δωρεάς για την ανακαίνιση της αίθουσας συσσιτίου του 
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γερμανού μέσω του προγράμματος Poliprespa 

 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Στα πλαίσια του προγράμματος Poliprespa (“Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, Η περίπτωση των Πρεσπών”), το οποίο υλοποιείται 

από τους τοπικούς φορείς του Δήμου Πρεσπών, το διαχειρίζεται η Εταιρία Προστασίας 

Πρεσπών και πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και 

συγκεκριμένα της δράσης 1.1.1 «Ενίσχυση λειτουργίας Σχολείων – υλικοτεχνική 

υποδομή, συσσίτιο Δημοτικού», προβλέπεται η ανακαίνιση της αίθουσας συσσιτίου του 

Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού με καταβολή δωρεάς ύψους μέχρι του ποσού των €15.000 

από την πλευρά του ΙΣΝ. 

Μέσω της δωρεάς του ΙΣΝ που διαχειρίζεται η ΕΠΠ, όσον αφορά την υλοποίηση της 

προαναφερθείσας δράσης, η ΕΠΠ προβλέπεται να καταβάλλει στον Δήμο Πρεσπών ποσό έως 

και €15.000 για δαπάνες εργασιών και για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Για την 

ανάθεση των εργασιών ο Δήμος, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα, θα πρέπει να 

ενημερώνει εγκαίρως το ΙΣΝ δια μέσου της ΕΠΠ, σχετικά με τις διαδικασίες 

προσφορών/προκηρύξεων, τις επιλογές αναδόχων και την επίβλεψη του έργου, ώστε να 

λαμβάνει την γραπτή έγκρισή του, πριν προχωρήσει σε αγορές ή υλοποίηση εργασιών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των αιτούμενων ποσών από την ΕΠΠ προς τον 

Δήμο Πρεσπών είναι η παράδοση στην ΕΠΠ όλων των σχετικών εγγράφων (προκήρυξη, 

προσφορές, ανάθεση κτλ) των διαδικασιών που ακολουθούνται, των αντίστοιχων νόμιμων 

παραστατικών (παροχής υπηρεσιών, είτε αγοράς/προμηθειών) και η βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης εργασιών από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πρεσπών. 

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς χρηματικού ποσού 

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 

 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 

Μυρσίνη Μαλακού 
Διαχειρίστρια 


