ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
15. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ &
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
915/25.1.2021

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και
επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε
συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα
23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μούκας Σωτήριος

2

Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)

14

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Γιώγας Δημήτριος

15

Μουστάκας Γεώργιος

4

Δελής Αθανάσιος

16

Ξυλουργίδης Αντώνιος

5

Θεοδώρου Έλλη

17

Παπαδόπουλος Ελευθέριος

1

6

Θωμάς Ευάγγελος

18

Πασχάλης Αλέξανδρος

7

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

19

Ρυσάφης Αντώνιος

8

Καραμάνη Δήμητρα

20

Σαμλίδης Μιχαήλ

9

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

21

Τζιάκος Δημήτριος

10

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

22

Τσεπκεντζής Ιωάννης

11

Κίτσου Ελένη

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

3

Ταμβίσκου Ευτυχία

2

Καραπατσούδη Ελένη

4

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποχώρησε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις
κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής:
α. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου
β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα
θέματα.
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,

προτάχθηκε η

συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 845/22.1.2021 εισήγηση
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, η
οποία έχει ως εξής:
«Κατόπιν της πρότασης του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) για
ένταξη του Δήμου μας στη νέα Δημοτική Δομή των ΚΕΠ Υγείας σας παραθέτουμε τη συνοπτική περιγραφή
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της λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της
υγείας προς τους δημότες, προτείνουμε την συντήρηση του λογισμικού συστήματος και τις επιπλέον
Υπηρεσίες, που έχουν δημιουργηθεί και εγκατασταθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ στα πλαίσια του προγράμματος
ΕΣΠΑ, το οποίο έληξε.
Με τη λήξη όμως του προγράμματος ,το ΕΔΔΥΠΠΥ συνεχίζει την υποστήριξη των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μέσω
της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας, που λειτουργεί στην έδρα του στο Μαρούσι .Η υποστήριξη αυτή
περιλαμβάνει τόσο τη παραχώρηση της χρήσης του λογισμικού στο Δήμο μας, όσο και τη παροχή επιπλέον
υπηρεσιών από την Κεντρική Δομή του ΕΔΔΥΠΠΥ .
Α .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.

Σχετικά με τον COVID-19
7. Δημιουργία προφίλ στους ωφελούμενους προγραμμάτων που του εξυπηρετεί ο δήμος με αφορμή
τον COVID-19 όπως το «βοήθεια στο σπίτι» με δυνατότητα ενημέρωσής τους για τον τρόπο διανομής
τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού.
8. Αποστολή Προσωποποιημένων Μηνυμάτων Ενθάρρυνσης στους Δημότες ώστε να μείνουν Σπίτι ή
άλλα μελλοντικά προσωπικά μηνύματα που θέλετε να στείλετε σε επιλεγμένους δημότες σας.
9. Αποστολή Νέων Οδηγιών και Ενημερώσεων στους Δημότες για νέα μέτρα ή αποφάσεις του Δήμου
10. Ενημέρωση επιλεγμένων Δημοτών για συμμετοχή τους σε νέες δράσεις που τους προφέρετε
11. Στο πλαίσιο της πανδημίας το ΕΔΔΥΠΠΥ έχει προσθέσει στα προφίλ των Δημοτών και χρήσιμες
πληροφορίες-οδηγίες σχετικά με τον COVID-19.
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.
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Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του λογισμικού.



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.

Β. Οι επιπλέον υπηρεσίες της Κεντρικής Δομής προς το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας περιλαμβάνουν :
1. Τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους Δημότες ,εκτός από email ,μέσω SMS. Προβλέπεται αρχικό
πακέτο 1.000 sms. Αρχειοθετώντας το κινητό τηλέφωνο των δημοτών, το λογισμικό θα μπορεί να
ενημερώνει με την αποστολή SMS, (π.χ. για όσους δεν έχουν e-mail) τους δημότες μας , για την
επανάληψη της προληπτικής τους εξέτασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
2. Παραμετροποίηση του λογισμικού προγράμματος ή τροποποιήσεις αυτού δηλαδή κατασκευή νέων
καρτελών ή τροποποίηση ήδη υπαρχουσών καρτελών σύμφωνα με τις ανάγκες των δημοτών.
3. Κάλυψη για οποιαδήποτε μεγάλη εισροή δημοτών στο σύστημα . Σημειώνεται ότι σε περίπτωση
μεγάλης εισροής χρηστών (Δημότες/ανά Δήμο ) είναι άμεσα αναγκαία η συνολική αναβάθμιση της
χωρητικότητας της βάσης δεδομένων .
4. Ανάπτυξη προγραμμάτων εκτός πρωτοκόλλων του Π.Ο.Υ


Παροχή χειριστικών διευκρινήσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας



Εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών και την κωδικοποίηση για την εισαγωγή
δεδομένων



Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση
των παροχών



Κατασκευή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων ( π.χ. video, power point κ.τ.λ.) και τη
σχεδίαση εντύπων (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, προσκλήσεις)



Απεριόριστη τηλεφωνική πρόσβαση και εκπαίδευση στις υπηρεσίες στο help desk κατά τη
διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών.

Σας ενημερώνουμε ότι τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρηση του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας
έχει υπογράφει πενταετής σύμβαση μεταξύ του ΕΔΔΥΠΠΥ & της εταιρείας που δημιούργησε το λογισμικό. Η
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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.
Οι υπηρεσίες αυτές κόστους 1.000 € + ΦΠΑ ετησίως αναβαθμίζουν και συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες
παροχές του ΚΕΠ Υγείας προς τους δημότες μας και κυρίως διασφαλίζουν τη δυνατότητα όλων των δημοτών
να λαμβάνουν ποιοτική ενημέρωση σε ότι αφορά την πρόληψη και την ποιότητα της ζωής στον Δήμο μας.
Το ποσό αυτό καταβάλει ο δήμος μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων .
Επιπλέον πρέπει να ορίσουμε έναν Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του καθώς και έναν μόνιμο
υπάλληλο του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως σημεία επαφής με το ΕΔΔΥΠΠΥ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
Α) Την ένταξη του Δήμου μας στη νέα Δημοτική Δομή των ΚΕΠ Υγείας
Β) Την έγκριση της ετήσιας συμμετοχής-συντήρησης του λογισμικού υποστήριξης
Γ) Τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και ενός μόνιμου υπαλλήλου του
Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως σημεία επαφής με το ΕΔΔΥΠΠΥ».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας κ.
Κων/νο Λαμπρόπουλο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα
και να απαντήσει σε ερωτήσεις του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ευάγγελου Θωμά, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ελένη Κίτσου και
Ιωάννη Τσεπκεντζή, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Κατόπιν, ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος πρότεινε να ορισθεί ο ίδιος ως σημείο επαφής
με το ΕΔΔΥΠΠΥ και ζήτησε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να προτείνουν
αναπληρωτή του. Επίσης πρότεινε να ορισθεί ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χρήστος
Μπάκος και αναπληρώτριά του η υπάλληλος του Δήμου κα η Ευτέρπη Παπαδοπούλου
ως σημείο επαφής με το ΕΔΔΥΠΠΥ. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτική
δράση» πρότεινε να ορισθεί αναπληρώτρια του Κων/νου Λαμπρόπουλου η Δημοτικός
Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου μας στη νέα Δημοτική Δομή των ΚΕΠ Υγείας
Β) Εγκρίνει την ετήσια συμμετοχή - συντήρηση του λογισμικού υποστήριξης
Γ) Ορίζει ως σημεία επαφής με το ΕΔΔΥΠΠΥ τους παρακάτω:
1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο με αναπληρώτριά του την
Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Κίτσου.
2 Τον υπάλληλο του Δήμου Χρήστο Μπάκο ΠΕ Διοικητικού με αναπληρώτριά του
την υπάλληλο του Δήμου Ευτέρπη Παπαδοπούλου ΔΕ Διοικητικού.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 18/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη,
Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία,
Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία,

Ακριβές απόσπασμα

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Έδεσσα 9.2.2021

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος,
Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος,
Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης
Μιχαήλ, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Χ. Μπάκο

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-

Οριζόμενους Δημοτικούς Συμβούλους & Υπαλλήλους

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής και
Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων &
Επιχειρήσεων Κ. Λαμπρόπουλο
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