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          ΑΔΑ: ΨΜΖΡΩΗ3-ΦΞΧ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αριθμ. πρωτ.: 17482/25-09-2020           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 122 

 
 ΘΕΜΑ:  Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας  & ετήσια συντήρηση για το 

Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες. Χρήσιμο Εργαλείο Ενημέρωσης των Δημοτών, 

το  Λογισμικό του Προγράμματος του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας 

COVID-19. 

Σήμερα την 24
η 

 του μήνα  Σεπτεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  21:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 17036/18-09-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  18-09-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα Απούσα 21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
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συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μεταβολές:  

1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του  εξής 

θέματος ως κατεπείγον  1. Πρόταση-ψηφίσματος της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 

74 παρ.7 ). 

Αποχωρήσεις: 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Μ. Σελέκος,  Ν. Καραγιάννης Π. Μοσχονάς Ν. Δαουάχερ, Μ. Χουδελούδης, Β. 

Παντελάρος, Η. Βαρυτιμιάδης και Ε.. Θερμού  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση πριν  τη  συζήτηση του 1
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Κέντρης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 1
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α. Θεοφίλης και Λ. Παπαδάκος,  αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 2
ου

 θέματος.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την 

εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρονται τα 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 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  
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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. 

 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 παρόχων  

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

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 



 

4 

 

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 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. 

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

Δίκτυο Υγιών  Πόλεων . 

Μετά από διερεύνηση σε ΚΕΠ Υγείας άλλων Δήμων και σύμφωνα με τους στόχους οι οποίοι προαναφέρθηκαν 

προτείνω την χωροθέτηση του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαϊδαρίου στο χώρο του πρώην  1
ου

  ΚΑΠΗ Κέντρου 

Καρδίτσης  5. 

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & 

Αλληλεγγύης, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την 

διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Επί των συμμετεχόντων (19) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (19) ψηφισάντων,  το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Τη  δημιουργία και λειτουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στο  χώρο του πρώην  1
ου

   ΚΑΠΗ 

Κέντρου Καρδίτσης  5,  που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες 

καθώς και τη συντήρηση του λογισμικού συστήματος και τις επιπλέον Υπηρεσίες, το οποίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 

Ενημέρωσης των Δημοτών ( το  Λογισμικό του Προγράμματος του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ), στο πλαίσιο καταπολέμησης της 

πανδημίας COVID-19, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται:  

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 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. 

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

Δίκτυο Υγιών  Πόλεων . 

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  25-09-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


