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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/20-1-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 9/2016 
∆ηµιουργία Κέντρου Πρόληψης για την 

Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο 
δίκτυο του διαδηµοτικού δικτύου υγείας. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                       
20 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 701/15-1-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 30 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Κολάτας Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 

Μαυροειδή Βασιλική Μαρινάκης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος  

∆ήµας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων.  

Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος  

Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος  
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  

Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  

Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  

Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα  

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  

Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 1/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 2/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 14/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Λέλης Μελέτιος. 
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Στο τέλος της υπ’ αριθ. 14/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Λέλης Μελέτιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµ. Σ/λίου την  υπ’ αριθ. 
619/14-1-2016  εισήγηση  του Αντιδηµάρχου Προαγωγής & Προστασίας ∆ηµόσιας 
Υγείας κ. Κων/νου Ν. Καράµπελας 
µε θέµα «∆ηµιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και 
ένταξης αυτού στο ∆ίκτυο του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας», µε την οποία 
αναφέρει τα ακόλουθα :  
  «Η παρέµβαση των ΚΕΠ Υγείας στοχεύει στην ενδυνάµωση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης µε υπηρεσίες συντονισµού παρεµβάσεων πρόληψης και 
προσυµπτωµατικού ελέγχου (ΠΦΥ), που λειτουργούν σε δίκτυο. Σύµφωνα µε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα, θα δηµιουργηθεί δίκτυο ∆ηµοτικών Κέντρων 
Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας), που θα συντονίζει:  
1. Οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δηµότες 
2. Αποτελεσµατικές υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης  
3. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και  
4. Ενηµέρωση και προσανατολισµός των πολιτών σχετικά µε τις διαθέσιµες 
υπηρεσίες υγείας. 
 Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Κέντρων Πρόληψης για την υγεία, δεν αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικά 
πρόσθετα έξοδα στον κάθε ∆ήµο που θα θελήσει να συµµετάσχει ενεργά. 
 Παράλληλα από το Ε∆∆ΥΠΥ και την κεντρική δοµή των ΚΕΠ Υγείας θα 
παραχωρηθεί σε κάθε νέο δηµοτικό ΚΕΠ Υγείας υπηρεσίες και υλική υποστήριξη 
µε τα ακόλουθα:  

• Λογισµικό στατιστικών λειτουργίας συµβατών µε τον χάρτη υγείας όπου θα 
περιλαµβάνονται και τα πρωτόκολλα διαδικασιών για την έγκαιρη διάγνωση 
στους πολίτες σοβαρών και συχνών νοσηµάτων τα οποία θα ενσωµατωθούν 
στην λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας. 

• Εκπαίδευση Προσωπικού 

• Οδηγός και Εγχειρίδια Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας. 

• Λειτουργία Helpdesk. 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση για την δηµιουργία ενός (1) 

∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στον δήµο µας, µε σκοπό την 
παροχή προς τους πολίτες των ήδη αναφερθεισών υπηρεσιών πρόληψης και 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε ετήσιο κόστος 500,00 ευρώ συν Φ.Π.Α.. 

 

Tο ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 
Προέδρου,  συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει την δηµιουργία ενός (1) ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας  
(ΚΕΠ Υγείας) στο ∆ήµο µας και την ένταξη  αυτού στο δίκτυο του διαδηµοτικού 
δικτύου υγείας, µε  ετήσιο κόστος το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) (συν 
Φ.Π.Α). 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ.  ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  9/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Πιλίλης Σωτήριος 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 

 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Βογιατζή Εµµανουέλα Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


