
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ. 139 /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  16-10-2020   ημέρα  Παρασκευή    και  ώρα  18:00   
το Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε, μετά  την  υπ. αριθμ.  21453/12-10-2020 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή,  μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  , 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , 
καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα παρακάτω 
θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης  2012 

2016» 

…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά  
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 

 
1. Παπαχρήστου Αναστ 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Τραχανάς Δημήτρης 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Χόλμπα Αντωνία 

 
 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με σχετικό 
email  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε με email στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την από 9-10-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου 

Φουρκιώτη  που αφορά την ένταξη  νέου έργου με τίτλο Προμήθεια ξενοδοχειακού 

και λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Πτολεμαΐδας « ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ » στο 4ο Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΑΠ ΔΥΤ>. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 

201202016 και ειδικότερα αναφέρει : 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα με αριθμό : 9284/06-10-2020, 8254/07-09-2020 και 

11096/10-10-2019 έγγραφα του  Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για την ένταξη νέου έργου  

με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ΄΄» στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 

του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016.  

 Η εν λόγω προμήθεια αφορά ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισμό για το Γ.Ν. 

‘’Μποδοσάκειο’’ , ο οποίος λόγω παλαιότητας και φθορών έχει τεθεί εκτός εκτός 

χρήσης. Η εν λόγω δαπάνη δεν μπορεί να καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του 
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Υπουργείου Υγείας, λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων, αλλά και οικονομικών 

δυσχερειών που καθιστούν αδύνατη την εν λόγω προμήθεια. Ωστόσο, η ανάγκη 

είναι άμεση και επιτακτική και πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Καθότι πρωταρχικός 

στόχος του Δήμου μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής ,με την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών και παροχών 

υπηρεσιών υγείας, η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από 

πιστώσεις του Τ.Π.Α., με φορέα πρότασης τον Δήμο Εορδαίας και φορέα 

εκτέλεσης της προμήθειας το ίδιο το Νοσοκομείο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στα 94.674,00 

ευρώ και αφορά :  

Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα: 

 Προμήθεια  Γραφείων με συρταροθήκη, εκτιμώμενου κόστους 7.440,00 € 

 Προμήθεια Ντουλαπών πολλαπλών χρήσεων, εκτιμώμενου κόστους 5.208,00 

€ 

 Προμήθεια καθισμάτων γενικής χρήσεως χωρίς μπράτσο (θαλάμων 

συνοδών), εκτιμώμενου κόστους 13.640,00 € 

 Προμήθεια καθισμάτων γραφείου με μπράτσα τροχήλατα, εκτιμώμενου 

κόστους 9.424,00 € 

 Προμήθεια καθισμάτων δύο ατόμων (καναπέδες διαδρόμων ), εκτιμώμενου 

κόστους  9.424,00 € 

 Προμήθεια καθισμάτων τριών ατόμων με τραπεζάκι (καναπέδες διαδρόμων), 

εκτιμώμενου κόστους 11.408,00 € 

 Προμήθεια καθισμάτων τεσσάρων ατόμων με τραπεζάκι (καναπέδες 

διαδρόμων), εκτιμώμενου κόστους  9.300,00 € 

 Προμήθεια σκαμπώ περιστρεφόμενων με πλάτη, εκτιμώμενου κόστους 

1.240,00 € 

 Προμήθεια ανοξείδωτων ποδοκίνητων μεγάλων κάδων, εκτιμώμενου κόστους 

4.464,00 €   
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 Προμήθεια ανοξείδωτων ποδοκίνητων μεσαίων κάδων, εκτιμώμενου κόστους  

1.860,00 € 

 Προμήθεια ερμαρίου για office,  εκτιμώμενου κόστους 930,00 € 

 Προμήθεια πορτών και αντικατάσταση των υφιστάμενων πορτών των εξόδων 

κινδύνου προς εξωτερικά κλιμακοστάσια, εκτιμώμενου κόστους 6.000,00 € 

 Προμήθεια πορτών και αντικατάσταση των υφιστάμενων εσωτερικών πορτών 

προς τα εσωτερικά κλιμακοστάσια της Μονάδας Τεχνητού (τμχ 3), εκτιμώμενου 

κόστους 8.800,00 € 

 Προμήθεια διαχωριστικών πορτών μεταξύ του Νεφρολογικου και του 

παθολογικού (τμχ 2), εκτιμώμενου κόστους 1.600,00 € 

Εισηγητικό  

 Εξ όλων όσων εκτέθηκαν, συνάγεται ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για την 

ένταξη της πράξης με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’»  συνολικού 

προϋπολογισμού  94.674,00 ευρώ στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 

του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016.   

 Φορέας πρότασης χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Εορδαίας ενώ, φορέας 

υλοποίηση της προμήθειας  είναι  το Γ.Ν. Μποδοσάκειο, το οποίο θα διενεργήσει 

τις απαραίτητες διαδικασίες . 

Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υποβολή τεχνικών Δελτίων και 

κάθε άλλου σχετικού και απαραίτητου εγγράφου. 

Επιτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Με σχετικό email που εστάλη  η τοποθέτηση της κ. Χόλπα έχει ως εξής : 

αντιλαμβανόμαστε τις ελλείψεις που υπάρχουν που δεν περιορίζονται μόνο στον 

ξενοδοχειακό εξοπλισμό  δεν είναι όμως τωρινό ζήτημα αλλά διαχρονικό. Η 

εκάστοτε Κυβέρνηση διαθέτει λεφτά για να καλύψει τις ΝΑΤΟΙΚΕΣ ανάγκες σε 

εξοπλισμούς και για ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση από τον κρατικό πρ/σμό για τις ανάγκες των 

νοσοκομείων και να μην λύνονται τέτοια ζητήματα από τον Τοπικό πόρο  ειδικά 
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σε μια περίοδο που προωθείται η μεταφορά υπηρεσιών και δομών από την 

ευθύνη του κράτους στους Δήμους Με αυτό το σκεπτικό θα ψηφίσω λευκό. 

 

                                             Αριθμ. απόφ. 139/2020 

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω  

 

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την ένταξη νέου έργου της πράξης με τίτλο: « 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’»  συνολικού προϋπολογισμού  94.674,00 

ευρώ στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-

2016.   

 Φορέας πρότασης χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Εορδαίας ενώ, φορέας 

υλοποίηση της προμήθειας  είναι  το Γ.Ν. Μποδοσάκειο, το οποίο θα διενεργήσει 

τις απαραίτητες διαδικασίες . 

Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υποβολή τεχνικών Δελτίων και 

κάθε άλλου σχετικού και απαραίτητου εγγράφου. 

 

Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα ψήφησε λευκό  

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.139 /2020  

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
Παναγιώτης Πλακεντάς 

 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
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Πτολεμαΐδα  

 
Ο Πρόεδρος  

Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Τραχανάς Δημήτρης 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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