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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  4/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  31/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 13η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 19:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.
399/8-4-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών  (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Φρατζέσκου Αθηνά
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Δημητρέλης Νικόλαος
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης
8) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
9) Κουτσοδόντη Βασιλική
10) Κούτικα Αγγελική
Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών τα εξής:
Κατόπιν της πρότασης του ΕΔΔΥΠΠΥ για ένταξη του Δήμου μας στη νέα Δημοτική Δομή των
ΚΕΠ Υγείας  και  της  υπ΄αρ.  19/2016 απόφαση του δημοτικού  μας  συμβουλίου με  την οποία
εγκρίθηκε  η  δημιουργία  και  λειτουργία  ΚΕΠ  υγείας  στο  Δήμο  Ψαρών σας  παραθέτουμε  τη
συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών
πρόληψης και  προαγωγής της υγείας  προς τους δημότες.  Για τη λειτουργία  του ΚΕΠ Υγείας
προτείνουμε επιπλέον την εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος στο δήμο μας, το οποίο έχει
δημιουργηθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.  
Η  παρέμβαση  των  ΚΕΠ  Υγείας  στοχεύει  στην  ενδυνάμωση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  με
υπηρεσίες συντονισμού για  παρεμβάσεις προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης για την υγεία
των δημοτών. Σήμερα έχει δημιουργηθεί δίκτυο δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας "ΚΕΠ
Υγείας" σε δεκάδες Δήμους μέλη. Το κάθε ΚΕΠ Υγείας συντονίζει:
1.Την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, από δημόσιους ή ιδιωτικούς και φυσικά
πρόσωπα.
2.Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.
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ΘΕΜΑ: Έγκριση εγκατάστασης του λογισμικού συστήματος του ΕΔΔΥΠΠΥ για τη
λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Ψαρών.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βασιλικής Ιωάννης
2) Θυριανός  Μιχαήλ
3) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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3.Την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.
Επιπλέον το ΕΔΔΥΠΠΥ, για τη συνέχιση της υποστήριξης του προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας
των Δήμων, παρέχει υποστήριξη μέσω της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας που λειτουργεί στα
κεντρικά γραφεία του ΕΔΔΥΠΠΥ.
Με τη χρήση του λογισμικού, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου έχει τη δυνατότητα: 
1. Καταχώρησης Δημοτών στο ηλεκτρονικό σύστημα- δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού

ιατρικού φακέλου ανά δημότη.
2. Ενημέρωση των Δημοτών για τα 7 νοσήματα που χρήζουν δια βίου έλεγχο, αυτόματα από το

σύστημα και υπενθύμιση σε προκαθορισμένους χρόνους εκ νέου αν δεν έχουν προχωρήσει
στις  απαραίτητες  εξετάσεις  που  τους  έχουν  προταθεί  βάσει  των  πρωτοκόλλων  του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3. Οργάνωσης προληπτικών εξετάσεων στους δημότες.
4. Παροχής Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για τα 7

νοσήματα.
5. Δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων των δημοτών με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών του

δήμου.
6. Ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας. 
7. Συστήματα παρόχων-ιατρών, εγγεγραμμένων συνεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπορούν

εύκολα  να  απευθύνονται  οι  δημότες  που  δεν  έχουν  προσωπικό  θεράποντα  ιατρό  της
κατάλληλης ειδικότητας.

Βάσει των ανωτέρω αυξάνεται η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας, ο
τρόπος επικοινωνίας με τους δημότες γίνεται απλός και με περισσότερη ποιότητα. 
Στο πλαίσιο της χρήσης του λογισμικού συστήματος έχει υπογραφεί πενταετής σύμβαση μεταξύ
του ΕΔΔΥΠΠΥ & της εταιρείας που δημιούργησε το λογισμικό (μετά από σχετικό διαγωνισμό
που  προβλεπόταν  στο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ).  Η  Σύμβαση  Συντήρησης  σκοπό  έχει  την  τακτική
παρακολούθηση  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  του  λογισμικού,  τις  αναγκαίες  μικρές
αναβαθμίσεις,  την  εκπαίδευση  και  ενημέρωση  του  προσωπικού  των  Δήμων  υποχρεωτικά
περιλαμβάνει όλους τους δήμους που έχουν δημιουργήσει  ΚΕΠ Υγείας στα όρια του Δήμου τους
και το κόστος της ανέρχεται στα 500€+ΦΠΑ ετησίως. Το ποσό αυτό καταβάλει ο δήμος μετά
από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση του ΚΕΠ Υγείας και αφού υπογράψει
σχετική σύμβαση με το ΕΔΔΥΠΠΥ. 
Έναντι της συμμετοχής του Δήμου στη Σύμβαση Συντήρησης παρέχονται τα εξής:
 Συμμετοχή στην συντήρηση, τη βελτίωση και την αναβάθμιση του λογισμικού κάθε φορά που

γίνεται.
 Εκπαίδευση  προσωπικού  στη  χρήση  του  λογισμικού  (έκδοση  κωδικών  χρηστών)  &

επανεκπαίδευση όποτε χρειαστεί.
 Καθημερινή τεχνική υποστήριξη-Αποκατάσταση βλαβών.
 Αποστολή κειμένων από την Κεντρική Δομή σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας των 

ΚΕΠ Υγείας.
 Συμβουλευτική Υποστήριξη από την Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας που βρίσκεται στα

Κεντρικά γραφεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την ανάπτυξη του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου (Τρόπους
Ένταξης νέων δημοτών-ιατρών-παρόχων).

 Παρουσία των στελεχών του ΕΔΔΥΠΠΥ σε συναντήσεις-εκδηλώσεις που θα οργανώσει το
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου κατόπιν συνεννόησης.

 Εγχειρίδια  λειτουργίας  συστήματος  για  τους  χρήστες-διαχειριστές  και  ιατρούς-παρόχους
συνεργάτες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ: Ο Στρατηγικός Στόχος
Να αποτελέσουν,  για τον Δήμο, τον Κεντρικό Θεσμό Συντονισμού και,  για τον Δημότη, την
απαραίτητη Υπηρεσία Μιας Στάσης,  σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Προληπτική Ιατρική
(δηλ.  αναγκαίες  εξετάσεις  αναλόγως  της  ομάδας  κινδύνου  που  ανήκει  και  προβλεπόμενες
επαναλήψεις  τους  καθώς  και  παραπομπή  του  για  περεταίρω έλεγχο  όταν  χρειάζεται)  και  τη
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Προαγωγή της Υγείας (δηλ. ενημέρωση για γενικότερα και σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας
ώστε να επιτευχθούν πιο «υγιείς» συμπεριφορές).
Τα 7 νοσήματα που συμπεριελάμβανε το Πρόγραμμα ως προς τον συντονισμό των αναγκαίων
κατά  τα  Διεθνή  Πρωτόκολλα,  προληπτικών  εξετάσεων  ήταν:  Καρκίνος  του  παχέος  εντέρου,
Καρκίνος  του  τραχήλου  της  μήτρας,  Καρκίνος  του  μαστού,  Καρδιαγγειακός  κίνδυνος,
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Καρκίνος του προστάτη και Μελάνωμα.
Τα  3  προγράμματα  δημόσιας  υγείας που  συμπεριλάβαμε  στο  Πρόγραμμα,  με  σκοπό  την
ενημέρωση  των  δημοτών  κατά  το  δυνατόν  πιο  προσωποποιημένα,  ώστε  να  επηρεασθεί  η
συμπεριφορά τους προς πιο υγιή πρότυπα, ήταν: Ασφαλές Διαδίκτυο και Σχολικός Εκφοβισμός,
Αναγνώριση καρδιαγγειακού κινδύνου και Πρόληψη παιδικής παχυσαρκίας.
Όφελος για τον Πολίτη:
 Ενημερώνεται μέσα από τα διεθνή διαγνωστικά πρωτόκολλα για τις προληπτικές εξετάσεις

που οφείλει να κάνει
 Ενημερώνεται  για  τις  λίστες  των  παροχών  ιατρών  και  διαγνωστικών  εργαστηρίων  που

συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας και μπορούν να τον διευκολύνουν στις προληπτικές του
εξετάσεις 

 Ευπαθείς  ανασφάλιστες  ομάδες  μπορούν  να  ωφεληθούν  των  υπηρεσιών   πρόληψης  και
προαγωγής της υγείας που συντονίζονται από τα ΚΕΠ Υγείας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 Δυνατότητα, μέσα από σύγχρονο ιατρικό λογισμικό, να αποκτήσει τον δικό του φάκελο υγείας,
που (αν το επιθυμεί) θα τον συμπληρώνει ο θεράποντας ιατρός ή ο πιστοποιημένος υπάλληλος
των ΚΕΠ Υγείας.

 Μπορεί  να  λάβει  προσωποποιημένες  υπηρεσίες  προσανατολισμού  για  τους  αρμόδιους
υγειονομικούς φορείς σε περίπτωση που νοσήσει.

Ενημερώνεται  για  τα  προγράμματα  προαγωγής  της  υγείας  που  διοργανώνονται  από  τα  ΚΕΠ
Υγείας και του δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στη σύγχρονη γνώση και υιοθέτησης υγιεινών
συμπεριφορών
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:
Α) Την έγκριση εγκατάστασης  του λογισμικού  συστήματος  στο Δήμο Ψαρών,  το  οποίο έχει
δημιουργηθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Β) Την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6266. με
τίτλο  «Συντήρηση  Εφαρμογών  λογισμικού»  για  την  ετήσια  συντήρηση  του  λογισμικού
συστήματος  του  ΕΔΔΥΠΠΥ για  τη λειτουργία  του ΚΕΠ Υγείας  (Κέντρο Πρόληψης  για  την
Υγεία) στο Δήμο Ψαρών
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ. Δήμαρχο και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του 
 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 
 το άρθρο 75 του Ν 3463/2006
 την υπ΄αρ. 19/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει  την  εγκατάσταση  του  λογισμικού  συστήματος  στο  Δήμο  Ψαρών,  το  οποίο  έχει

δημιουργηθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
2. Εγκρίνει την υπ΄ αρ. Α- 146 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει συνολική πίστωση ποσού 615,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-

6266. με  τίτλο  «Συντήρηση  Εφαρμογών  λογισμικού»  για  την  ετήσια  συντήρηση  του
λογισμικού  συστήματος  του  ΕΔΔΥΠΠΥ  για  τη  λειτουργία  του  ΚΕΠ  Υγείας  (Κέντρο
Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Ψαρών

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  31/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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