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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  43 

Πρακτικό της με αριθμό 6ης/01.04.2021,  έκτακτης μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 1η του 
μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2021.    

Στην Καισαριανή σήμερα, 01/04/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 4330/30.03.2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    

  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
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20. Παρασκευά Δέσποινα  
21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ: Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο 
μας και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον 
Υπηρεσίες. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με 
αριθμ.πρωτ: 3860/18-03-2021 του Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. 
Φασκιώτη Γεώργιου η οποία έχει ως εξής:   

 

Κατόπιν της πρότασης του ΕΔΔΥΠΠΥ για ένταξη του Δήμου μας στη νέα Δημοτική Δομή των 

ΚΕΠ Υγείας, σας παραθέτουμε τη συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας που 

σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους 

κατοίκους του. 

Ήδη  έχουν ιδρύσει και λειτουργούν ΚΕΠ Υγείας οι Δήμοι: Αμαρουσίου, Αιγάλεω, Αγίας 

Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίων Αναργύρων-Καματερού , Αγρινίου, Αλίμου, 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Αριστοτέλη, Αρταίων, Ασπροπύργου, 

Βέροιας, Βόλβης, Βόλου, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης-Υμηττού, Δεσκάτης, Διδυμότειχου, 

Δοξάτου, Δράμας, Δωρίδος, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ερέτριας, Ηγουμενίτσας, 

Ηλιούπολης, Ηρακλείου Αττικής, Θερμαϊκού, Θηβαίων, Ιεράπετρας, Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου, Ιλίου, Ιωαννιτών, Καλαμπάκας Καλλιθέας, Κηφισιάς, Λαγκαδά, Λαυρεωτικής, 

Λοκρών, Μαραθώνος, Μεγάρων, Μεσσήνης, Μεταμορφόσεως, Μήλου, Μονεμβασιάς, 

Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Παύλου Μελά, Περιστερίου, Πύνδας-Κολινδρού, 

Πυλαίας Χορτιάτη, Ρήγα Φεραίου, Σαλαμίνας, Σκύνδρας, Τεμπών, Φαρκαδόνα, Φαρσάλων, 

Χαλκίδας, Ψαρών και Ωρωπού. 
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Η Δομή ΚΕΠ Υγείας υποστηρίζεται από λογισμικό σύστημα και 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 11 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 11 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  

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. 

 Καθημερινή τεχνική υποστήριξη-Αποκατάσταση βλαβών. 
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 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 παρόχων. 

  Κατασκευή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων ( π.χ video , power point κτλ)  

και τη σχεδίαση εντύπων ( π.χ αφίσες , φυλλάδια , προσκλήσεις ). 
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 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 υπογραφεί πενταετής σύμβαση μεταξύ του ΕΔΔΥΠΠΥ & της εταιρείας 

που δημιούργησε το λογισμικό. 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 και 

υποχρεωτικά περιλαμβάνει όλους τους δήμους που έχουν δημιουργήσει  ΚΕΠ Υγείας στα 

όρια του Δήμου τους. Οι υπηρεσίες αυτές κόστους 1000€  +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. Η ετήσια 

χρήση των sms συμφωνείται στο ανώτατο όριο των χιλίων (1000). Σε περίπτωση που ο 

Δήμος υπερβεί την χρήση των χιλίων 1000 sms, ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει έτος από την 

υπογραφή της, η παρούσα σύμβαση με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες θεωρείται ως 

εκτελεσθείσα πλήρως ως προς την παροχή αυτή. Με την παρούσα σύμβαση παρέχεται η 

δυνατότητα της χρήση περαιτέρω sms (πέρα των 1000) μέχρι και έξι χιλιάδες (6.000) 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. 

Το  ποσό αυτό καταβάλει ο δήμος μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών  Πόλεων. 

Προτείνουμε την ίδρυση στο Δήμο Καισαριανής ΚΕΠ Υγείας & την καταβολή ετήσιας 

συνδρομής συντήρησης για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες έναντι 

του ποσού των 1.000,00€ +ΦΠΑ στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών  Πόλεων .   

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο ,  έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών,την σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση 
των μελών του η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά , 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  Σταμέλος Ηλίας ,Γεωργοπούλου Κανέλλα, 
Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος ,Κατσαρέλλης Νικόδημος 
,Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή , Αραχωβίτη Μαρία , Πλυτάς Ευάγγελος   
Κατημερτζής Γεώργιος ,  Μιλτσακάκης Μιχάλης και Καλαλής Εμμανουήλ 
ψηφίζουν ΚΑΤΑ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει την  Δημιουργία – Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την 
Υγεία) στο Δήμο μας καθώς και την καταβολή ετήσιας συνδρομής  
συντήρησης  για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες 
έναντι του ποσού των 1.000,00€ +Φ.Π.Α ΣΤΟ Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων. 

Το ποσό των 1.240,00€ με Φ.Π.Α θα καταλογιστεί στον Κ.Α 00.6453.0004 
«Συνδρομές ΚΕΠ Υγείας» του προϋπολογισμού 2021 του Δήμου 
Καισαριανής. 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27) Καγιαμπάκη Ειρήνη 

 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  01/04/2021 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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