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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 24/16-10-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 302/2018 
Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για Κέντρο 
Πρόληψης Υγείας του ∆ήµου (ΚΕΠ Υγείας). 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 16 Οκτωβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 19357/12-10-2018. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής 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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Σταµούλης Ιωάννης   Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης   Παπαλευθέρης Ελευθ 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος   Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Φυλακτός Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Καστάνη Αικατερίνη ∆ρένης Αθανάσιος  
Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  
Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος   
Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 

Μετά τις προ ηµερησίας ∆/ξεως ερωτήσεις – ανακοινώσεις οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης,  ∆ρένης Αθανάσιος,  Φωτίου Σταύρος του 
Κων.,  Πιλίλης Σωτήριος,  Βαρελάς Κλεάνθης ,  Ζάλης Αθανάσιος,                         
Κόττας Βασίλειος,  Λέλης Μελέτιος,  Μιχάλαρος Ιωάννης,  Μπέρδελης Γεώργιος 
και  Μαργέτης Παναγιώτης απεχώρησαν. 

Στην αρχή της υπ΄αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

 



 2 

 
 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί «Έγκρισης επιπλέον υπηρεσιών για τους δηµότες µας από το Κέντρο 
Πρόληψης για την Υγεία του ∆ήµου (ΚΕΠ Υγείας)» αντί του ορθού «Έγκριση 
επιπλέον υπηρεσιών για Κέντρο Πρόληψης Υγείας του ∆ήµου (ΚΕΠ Υγείας)» και 
υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 9/2016 απόφασή 
τους περί: «∆ηµιουργίας Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη 
αυτού στο δίκτυο του διαδηµοτικού δικτύου υγείας» µε την οποία οµόφωνα 
αποφάσισαν και: «Ενέκριναν 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)». 

 
 Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19558/15-10-2018  εισήγηση του Εντεταλµένου 
Συµβούλου Προαγωγής και Προστασίας ∆ηµόσιας Υγείας  του ∆ήµου µας κ. 
Κων/νου Ν. Καράµπελα, µε θέµα: «Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για το Κέντρο 
Πρόληψης Υγείας  του ∆ήµου Μεγαρέων  (ΚΕΠ Υγείας)», η οποία έχει ως εξής: 

 
«Σχετικά µε το αντικείµενο του παρόντος θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι, κατόπιν της 
έγκρισης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την δηµιουργία ενός (1) ∆ηµοτικού 
κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στον ∆ήµο µας µε αρ. απόφασης 9/2016 
στις 02-02-2016, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρόληψης υγείας στους 
δηµότες µας, προτείνουµε την έγκριση επιπλέον υπηρεσιών όπως έχουν σήµερα 
δηµιουργηθεί και εγκατασταθεί από το Ε∆∆ΥΠΠΥ για όλα τα ΚΕΠ Υγείας των 
∆ήµων µελών. 
Οι επιπλέον υπηρεσίες περιλαµβάνουν:  

1. Τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τους ∆ηµότες 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 
email) 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 (∆ηµότες/ανά ∆ήµο) είναι άµεσα 
αναγκαία η συνολική αναβάθµιαση 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 
� Κατασεκυή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων (video, power point) και 
την 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. 
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Οι υπηρεσίες αυτές µε επιπλέον κόστους 500,00 € + 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 ∆ήµο µας. 
Κατόπιν των ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους ∆ηµότες µας από το Κέντρο Πρόληψης 
Υγείας του ∆ήµου (ΚΕΠ Υγείας), καθώς και το επιπλέον ποσό για όλα τα 
παραπάνω που είναι 500 ευρώ + Φ.Π.Α. ετησίως». 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε & αντάλλαξε απόψει και κρίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές µε επιπλέον 
κόστος αναβαθµίζουν και συµπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες παροχές του ΚΕΠ 
Υγείας προς τους δηµότες µας. 
       Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (Α΄133). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

  Α) Εγκρίνει, για το Κέντρο Πρόληψης Υγείας του ∆ήµου (ΚΕΠ Υγείας), τις 
επιπλέον Υπηρεσίες για τους ∆ηµότες µας που περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 
1. Τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τους ∆ηµότες 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 
email) 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 (∆ηµότες/ανά ∆ήµο) είναι άµεσα 
αναγκαία η συνολική αναβάθµιαση 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 
� Κατασεκυή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων (video, power point) και 
την 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. 
 

καθώς και το επιπλέον ποσό για αυτές που είναι πεντακόσια ευρώ (500,00 €) + 
Φ.Π.Α. ετησίως . 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  302/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


