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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-11-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 38261/3-
11-2016 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης για 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                                 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Παρασκευή Βρυζίδου 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εδώ προσηλθε το µέλος Παρασκευή Βρυζίδου. 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε το µε αρ πρωτ 
4009/30-3-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. στο οποίο µνηµονεύονται τα εξής: «…2. Σε ότι αφορά την διαχείριση των ανωτέρω 
ιδρυµάτων και των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης, αρµόδιο όργανο να αποφανθεί είναι η Οικονοµική Επιτροπή …. 
κατά τις διατάξεις του αρ 72 του Ν 3852/2010…» .Κατ’ εφαρµογή του προαναφερόµενου και προκειµένου να ξεκινήσει η 
διαδικασία εκτέλεσης των σκοπών του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.Τσίρου,  όπως λεπτοµερώς περιγράφονται στη σχετική 
έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης), καταρτίσαµε µε την 111/2016 ΑΟΕ  για το έτος 2016  τους 
όρους της ανακοίνωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε άπορους κατοίκους της 
Τ.Κ. Βλάστης.  
Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 του Κληροδοτήµατος υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον ΚΑ 
00.6739.0003 µε τίτλο: « Έξοδα επιτέλεσης σκοπού κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου». 
Με το υπ’αριθµ 156670/12-10-2016 έγγραφό της  η ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας , µας ενηµερώνει ότι πρέπει να προβούµε σε διορθώσεις της σχετικής ανακοίνωσης του κληροδοτήµατος ∆ηµ. 
Γ.Τσίρου . 
Ως εκ τούτου ενσωµατώνοντας τις παρατηρήσεις του ανωτέρω σχετικού εγγράφου προτείνουµε την επανακαταρτιση της 
ανακοίνωσης  του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.Τσίρου προς επιτέλεση των σκοπών του.  
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
2. τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
3. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του κληροδοτήµατος  
4. τον προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσιρου για το έτος 2016 και την έγκριση της 1ης 
Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του. 
5. το υπ’αριθµ 156670/12-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης ∆/σης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σκοπών του Κληροδοτήµατος  ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου  για το έτος 2016 , ανακαλεί την 
111/2016 ΑΟΕ και καθορίζει εκ νέου τους όρους της ανακοινωσης, για τους δικαιούχους άπορους µόνιµους κατοίκους της 
Τ.Κ. Βλάστης, προκειµένου  να  καλυφθούν οι δαπάνες τους για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που δεν µπορούν να 
καλυφθούν από ∆ηµόσιο Φορέα, ως εξής:  
  Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ενεργώντας ως διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος «∆ηµητρίου 
Γ.Τσίρου» , έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010). 
β. τις διατάξεις του Ν.4182/2013  
γ. έγκριση της συστάσεως του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.Τσίρου (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης ) 
δ. τον προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσιρου για το έτος 2016 και την έγκριση της 1ης Αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού του 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
Την κάλυψη των δαπανών για παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που δεν µπορούν να καλυφθούν από ∆ηµόσιο 
Φορέα αλλά και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες εφόσον οι ιατρικές δαπάνες που αυτές αφορούν , δεν µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν σε ∆ηµόσιο Φορέα που εξυπηρετεί τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων ,  από Έσοδα του 
«Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.Τσίρου" για το έτος 2016, των άπορων µονίµων κατοίκων  της Τ.Κ. Βλάστης . 
Α) ∆ικαιούµενοι της οικονοµικής ενίσχυσης είναι όσοι: 
1. Είναι µόνιµοι κάτοικοι της Τ.Κ.Βλάστης του ∆ήµου Εορδαίας 
2. Είναι οικονοµικά αδύνατοι – ασθενείς 

Β) Όσοι από τους ανωτέρω δικαιούχους ενδιαφέρονται, οφείλουν να προσκοµίσουν στην Γραµµατεία Κληροδοτηµάτων 
του ∆ήµου Εορδαίας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου συνοδευόµενη από τιµολόγιο επί πιστώσει ή δελτίο αποστολής ή απόδειξη παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας  
3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ 
4. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Βλάστης 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
6. Ιατρική βεβαίωση / γνωµάτευση από ∆ηµόσια ∆οµή για το είδος ασθένειας  
7. Βεβαίωση από αρµόδιο ∆ηµόσιο φορέα Υγείας ότι οι εξετάσεις δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε αυτόν 
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση 
9. Πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας  από το  Γρ. Εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών & Προγραµµάτων 

Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Εορδαίας 
10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από το  Γρ. Εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών & Προγραµµάτων Κοινωνικής 

Προστασίας  του ∆ήµου Εορδαίας 
Γ) Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το οικονοµικό έτος 2016 είναι 5.000,00 ευρώ, ενώ για κάθε αίτηση δεν θα 
µπορεί να ξεπερνά τα 500,00 ευρώ.  
∆) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 2016, τα παραπάνω δικαιολογητικά 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Εορδαίας ,Γρ Κληροδοτηµάτων , τηλ επικοινωνίας 2463350151 αρµ. υπάλληλος ∆. Στενηµαχαλή.  
Ε) Η Οικονοµική Επιτροπή αφού εξετάσει  κάθε αίτηση των δικαιούχων ξεχωριστά καθώς και τα δικαιολογητικά που την 
συνοδεύουν, θα εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε την οποία  θα δικαιολογεί την πληρωµή των δαπανών των δικαιούχων 
ή όχι .  
Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο , µε αποδεικτικό επίδοσης ,ενώ θα 
αποστέλλεται µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία  στην ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης ∆/σης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας καθώς και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας , αρ 56 Ν4182/2013. Σχετική ένσταση κατά της 
απόφασης  της Ο.Ε. µπορεί να υποβληθεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη κοινοποίηση της στον 
ενδιαφερόµενο. Τυχον ένσταση του ενδιαφερόµενου κατά της πράξης της ∆ικονοµικής Επιτροπής κατατίθεται στο γρ. 
Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας, το οποίο διαβιβάζει την ένσταση  στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας , Περιφέρειας 
∆υτ. Μακεδονίας το οποίο στην συνέχεια θα διαβιβάζει όλα τα παραπάνω µαζί µε τις παρατηρήσεις του στην ∆/νση 
Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας προς έγκριση.  
ΣΤ) Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας , στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας , θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του 
∆ήµου Εορδαίας και στο κοινοτικό κατάστηµα της Τ.Κ. Βλάστης και περίληψη αυτής θα δηµοσιευθεί σε µια εφηµερίδα 
πανελλαδικής εµβέλειας. 
Το µέλος Σ. Σιδηροπουλος ψήφισε λευκό. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   185/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευη Βρυζιδου 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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