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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-6-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.16814/1-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ. Τσίρου 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Παρασκευή Βρυζίδου 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Γεώργιος Χαϊτίδης 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών την 
εισήγηση του Γρ Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου η οποία έχει ως εξης:Το Κληροδότηµα  ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης των σκοπών του , όπως λεπτοµερώς περιγράφονται στη σχετική έγκριση της 
συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης ) πρέπει για το έτος 2016 να εκδώσει ανακοίνωση για τους 
ενδιαφερόµενους µόνιµους κατοίκους της Τ.Κ. Βλάστης, προκειµένου  να  καλύψει δαπάνες για  παροχή 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης  σε άπορες οικογένειες . Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  είναι τα εξης: 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι : 
 α) είναι άνεργοι. 
 β) είναι ανασφάλιστοι.  
γ) ∆εν λαµβάνουν σύνταξη και δεν  δικαιούνται σύνταξη  από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα εσωτερικού η 
εξωτερικού.  
ε) δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση.  

�  Εκκαθαριστικό Εφορίας (του προηγούµενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 
αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2 και Ε1) .  

�  Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας  
�  Βεβαίωση µονίµου κατοικίας από το Πρόεδρο της Κοινότητας     Βλάστης 
�  Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ή µισθωτήριο κατοικίας  
�  Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. για τα ικανά προς εργασία άτοµα  (για 

ανήλικα άτοµα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) 
� Ιατρική γνωµάτευση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση 

εισαγωγής σε Νοσοκοµείο, εφόσον παραµένει νοσηλευόµενος των τυχόν ιατρικών  εξετάσεων  και την 
φαρµακευτική αγωγή που θα απαιτηθεί .  

� Για έγγαµους απαιτούνται τα άνω δικαιολογητικά και για τους δυο συζυγούς  , εάν είναι διαζευγµένοι  
την δικαστική απόφαση που κηρύσσει την λύση του γάµου και αν είναι σε διάσταση   κάθε αποδεικτό 
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έγγραφο της κατάστασης αυτής, ενδεικτικά αγωγή διαζυγίου, αίτηση έκδοσης συναινετικού διαζυγίου 
, υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση και  από πότε .  

� Βεβαίωση  ΕΟΠΥ   από την οποία  να  προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν είναι ασφαλισµένος και 
δεν  δικαιούται ιατροφαρµακευτική  περίθαλψη  για  το  έτος 2016. 

�  Για άτοµα µε αναπηρία απαιτείται αντίγραφο γνωµάτευσης υγειονοµικής Επιτροπής 
�   Επίσης ισχύουν τα οικονοµικά κριτήρια που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6  παρ. 2,3, 5, 6 και 7  

της   ΚΥΑ –Αριθµ. Α3(γ) ΓΠ/οικ.25132    (ΦΕΚ 908/2016 τεύχος Β) . 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µετά από την δηµοσίευση του παρόντος  και µέχρι 31-12-2016 να υποβάλλουν 
τα αιτήµατά τους προς το Κληροδότηµα Τσίρου στην ∆ιεύθυνση:  25ης Μαρτίου 15 , ΤΚ 50200,  Γραφείο 
Κληροδοτηµάτων  Πτολεµαΐδας,  προκειµένου να τεθούν υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας. Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής  θα σταλούν στην συνέχεια προς περαιτέρω έγκριση στην  
καθ΄ ύλιν αρµόδια  ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων  του  Υπουργείου  Οικονοµικών.  
Τα αιτήµατα θα γίνονται  δεκτά  µόνον  ταχυδροµικώς. 
 
 Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Το µέλος Σ. Σιδηροπουλος ψήφισε λευκό. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφια 
 

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σκοπών του  Κληροδοτήµατος  ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου  για το έτος 2016 , 
εγκρίνεται η  ανακοίνωση όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο κυρίως σώµα της παρούσας απόφασης, για 
τους ενδιαφερόµενους µόνιµους κατοίκους της Τ.Κ. Βλάστης, προκειµένου  να  καλυφθούν δαπάνες για  
παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης .    
 
Το µέλος Σ. Σιδηροπουλος ψήφισε λευκό. 
 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  111/2016. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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