
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 91/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  23 -4-2019    ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  7942/16-4-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
∆ωρεά του ∆ήµου Εορδαίας προς το Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο 
Πτολεµαΐδας για την  Προµήθεια  ιατρικού εξοπλισµού για τις 
ανάγκες της παθολογικής και νεφρολογικής κλινικής  και ενός 
ασθενοφόρου ελικοπτέρου  για τις ανάγκες του Μποδοσάκειου 
Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Βύρλιος Μάρκος 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Αριστερίδης Ιωάννης 8 Καραφουλίδης Ανέστης 
9 Κύρκα Μαρία 9 Σπενδαµίδης Γιώργος 
10 Παπαοικονόµου Παντελής 10  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
11 Βρυζίδου Παρασκευή         11 Καραίσκος Γεώργιος         
12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 12  Κατσίδης Ευστάθιος 
13 Μπίγγας Στέφανος 13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               
15  Ασπράγκαθος Ιωάννης              
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    16 Ανδρεάδης Κων/νος        
    17  Μίχος Κωνσταντίνος       

18 Απαζίδου Σοφία                       
19  Χόλµπα Αντωνία                                  
          

 
                                
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών  
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε ότι  το ̟άγιο αίτηµά µας ως ∆ήµος ̟ου το ̟αλεύαµε µε 
ό̟οιους τρό̟ους µ̟ορούσαµε για το διαχωρισµό των δύο 
Νοσοκοµείων  Μ̟οδοσάκειο – Μαµάτσειο έχει ήδη ε̟ιτευχθεί  . 
Εδώ και αρκετό καιρό ̟ροβληµατιζόµουν για το ̟ώς αυτό το 
Νοσοκοµείο µ̟ορούµε να το αναβαθµίσουµε  ουσιαστικά µε 
κά̟οιον σηµαντικό τρό̟ο. Συζητώντας και µε τους ∆/ντες των 
κλινικών και τον διοικητή καταλήξαµε  στο να  διαθέσουµε το 
̟οσό 50.000 έως 100.000 € στο Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο για την 
̟ροµήθεια ιατρικού εξο̟λισµού βάσει των αναγκών της 
Παθολογικής και Νεφρολογικής κλινικής . Η ̟ροµήθεια θα γίνει 
α̟ό το Μ̟οδοσάκειο. 
Πέραν α̟ό τον εξο̟λισµό  ̟ου µας ζητήθηκε τον ο̟οίο έχω 
καταγεγραµµένο σκέφθηκα  να κάνουµε µία ε̟ένδυση  αφού  
έχουµε την οικονοµική δυνατότητα α̟ό το ταµειακό υ̟όλοι̟ο του 
∆ήµου µας και  να ̟ροβούµε στην   ̟ροµήθεια ενός ασθενοφόρου 
το ο̟οίο να  είναι για εναέριες µεταφορές,  ένα ελικό̟τερο 
ασθενοφόρο, µιας και έχει ελικοδρόµιο το Μ̟οδοσάκειο 
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Νοσοκοµείο , το ο̟οίο θα αναβαθµισθεί ουσιαστικά και σε ̟ολύ 
σηµαντικό βαθµό,   ένας τέτοιος εξο̟λισµός   θα  έχει εµβέλεια όλη 
τη βόρεια Ελλάδα και όχι µόνο στην Εορδαία. 
  Πιστεύω ότι  έστω και µια ζωή να σωθεί αξίζει να γίνει η 
̟ροµήθεια του ελικο̟τέρου . 
Κάναµε µία έρευνα  και δια̟ιστώσαµε το κόστος είναι ̟ερί̟ου 
στα 350.000 €- 400.000 € . Προτείνω στο σώµα να α̟οφασίσουµε  
να διαθέσουµε το συγκεκριµένο ̟οσό για την ̟ροµήθεια ενός 
ελικο̟τέρου ή και την µετατρο̟ή του σε ασθενοφόρο.  
Η διενέργεια της ̟ροµήθειας θα γίνει α̟ό το Μ̟οδοσάκειο  ως 
φορέας υλο̟οίησης της ̟ροµήθειας. Ως εκ τούτου, τα τεύχη 
δηµο̟ράτησης ,Τεχνικές ̟ροδιαγραφές, τεχνική έκθεση  , ΓΣΥ ή 
ΕΕΥ κ.λ.̟. θα συνταχθούν α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του 
Μ̟οδοσάκειου  καθώς και η διεξαγωγή του διαγωνισµού  για την 
ανάδειξη αναδόχου. 
Η διάθεση του ̟οσού θα γίνει υ̟ό δύο όρους : 
- ̟ρώτον να εξασφαλισθεί η  συνεχής λειτουργία του ελικο̟τέρου 
µε την διάθεση ,µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του α̟αραίτητου, 
̟ροσω̟ικού (χειριστές µηχανικοί, ̟ροσω̟ικό εδάφους για 
ελέγχους, ιατρονοσοκοµειακό ̟ροσω̟ικό κ.λ.̟. ) ώστε να µ̟ορεί 
να χρησιµο̟οιηθεί  ό̟οτε χρειασθεί και µάλιστα άµεσα . 
- δεύτερον η έδρα αυτού του ελικο̟τέρου να είναι το 
Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας και να µην µ̟ορεί να  
αλλάξει  η έδρα για κανένα  λόγο  . 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 91/2019 
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση η ο̟οία είναι καταγεγραµµένη 
στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της ̟αρούσας συνεδρίασης 
 
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
 Την δωρεά του ̟οσού των 450.000,00€ του ∆ήµου Εορδαίας ̟ρος 
το Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας για : 
 1. την  ̟ροµήθεια ιατρικού εξο̟λισµού   για τις ανάγκες των 
κλινικών της Παθολογικής και Νεφρολογικής κλινικής του 
Μ̟οδοσάκειου Νοσοκοµείου ̟ρ/σµού δα̟άνης 50.000 € - 100.000 
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€ σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ̟ου θα ε̟ιµεληθεί το 
Μ̟οδοσάκειο ως Φορέας  υλο̟οίησης και 
2. την χρηµατοδότηση της ̟ροµήθεια ενός ελικο̟τέρου ή και την 
µετατρο̟ή του σε ασθενοφόρου ̟ρ/σµού δα̟άνης 350.000 -
400.000 € για το Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο 
 Την δωρεάν του ανωτέρω ̟οσού στο Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο 
Πτολεµαΐδας  ύστερα α̟ό σχετική σύµβαση δωρεάς µεταξύ ∆ήµου 
Εορδαίας και Μ̟οδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας   υ̟ό δύο 
όρους : 
-  ̟ρώτον να εξασφαλισθεί η  συνεχείς λειτουργία του ελικο̟τέρου 
µε την διάθεση, µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του α̟αραίτητου, 
̟ροσω̟ικού (χειριστές µηχανικοί, ̟ροσω̟ικό εδάφους για 
ελέγχους, ιατρονοσοκοµειακό ̟ροσω̟ικό κ.λ.̟. ) ώστε να µ̟ορεί 
να χρησιµο̟οιηθεί  ό̟οτε χρειασθεί και µάλιστα άµεσα . 
- δεύτερον η έδρα αυτού του ελικο̟τέρου να είναι το 
Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας και να µην µ̟ορεί να  
αλλάξει  η έδρα για κανένα λόγο  . 
Φορέας υλο̟οίησης των ανωτέρω ̟ροµηθειών θα είναι το 
Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείου  
Η δα̟άνη των ανωτέρω ̟ροµηθειών θα καλυφθεί α̟ό τα 
ταµειακά διαθέσιµα του ∆ήµου συνολικού ̟ρ/µού 450.000 € τα 
ο̟οία έχουν ̟ροβλεφθεί σε διάφορους ΚΑ και ως εκ τούτου 
α̟αιτείται η τρο̟ο̟οίηση ̟ρ/σµού. 
3. Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2019 ως εξής : 
Μεταφέρει ̟ίστωση α̟ό : 

• 150.000 € α̟ό τον ΚΑ 006492.0000 « ∆ικαστικά έξοδα & 
εκτέλεση δικαστικών α̟οφάσεων » 

• 150.000 € α̟ό τον ΚΑ 006737.0000 « Υλο̟οίηση ̟ρογραµ. 
Συµβάσεων » 

• 150.000 € α̟ό τον ΚΑ 009111.0000 Α̟οθεµατικό  . 

• Την ̟αρα̟άνω συνολική ̟ίστωση των 450.000 € την 
µεταφέρει στον Νέο ΚΑ.00.6739.0911 « Προµήθεια 
ελικο̟τέρου βάσει σύµβασης ∆ωρεάς µεταξύ ∆ήµου 
Εορδαίας και Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο 

 
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός διαµορφώνεται ως εξής : 
 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ    
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα   ∆εσµευθέντα 
Πρόταση για 

τρο̟/ση 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
α̟οφάσεων ή συµβιβαστικών ̟ράξεων.  Γενικές 
Υ̟ηρεσίες 400.000,00 41.674,80 -150.000,00 

00.6737.0000 
Υλο̟οίηση ̟ρογραµµατικών συµβάσεων ∆ήµου  
Γενικές Υ̟ηρεσ ίες 442.344,88 0,00 -150.000,00 

00.9111.0000 Α̟οθεµατικό.Γενικές Υ̟ηρεσίες 365.232,32 0,00 -150.000,00 

        -450.000,00 

 

 
Η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α ψήφισε λευκό  
 
 

           Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   91/2019 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης 
 

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  
5    Βύρλιος Μάρκος 

 6. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7   Αριστερίδης Ιωάννης 

 8  Χαιτίδης Γεώργιος  

 9.  Κύρκα Μαρία  

 10 . Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Βρυζίδου Παρασκευή 

           Πτολεµαΐδα 12. Μπίγγας Στέφανος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     14. Τσολακίδης Ισαάκ 
15.  Ασπράγκαθος Ιωάννης        

 16. Ανδρεάδης Κων/νος 

 17. Μίχος Κωνσταντίνος         

 18. Απαζίδου Σοφία 

Παπαοικονόµου Παντελής 19. Χόλµπα Αντωνία 
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