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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  17-12-2019

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 17η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 45177/13-12-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και

vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Πούρος  Γεώργ.,

5)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός  Αλέξ.,  2)Κορδώσης  Χρ.,  3)Κόλλια  Κων.  (προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  5ου

θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 4)Ταγαράς Βασ..

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της

συζήτησης  εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος «Εξειδίκευση πίστωσης συµµετοχής ∆ήµου σε

εκδήλωση»,  διότι  πρέπει  άµεσα  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  συµµετοχής  του  ∆ήµου  στο

πρόγραµµα  πληθυσµιακού  ελέγχου  “Η  Ελλάδα  κατά  του  καρκίνου”  µέσω  των  αρµοδίων

υπηρεσιών  του  ∆ήµου,  λόγω  της  σηµαντικότητας  του  προγράµµατος  αυτού που  αφορά  την

πρόληψη του καρκίνου σε όλο τον γυναικείο πληθυσµό του ∆ήµου Κορινθίων.

       Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 552  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευ-

ση πίστωσης συµµετοχής ∆ήµου σε εκδήλωση» θέτει υπ' όψιν των µελών την υπ' αριθµ. Πρωτ.
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45324/16-12-2019 εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας της  ∆/νσης Κοινωνικής Προστα-

σίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

                                                                                                                                                                 

ΘΕΜΑ:  «Ένταξη του ∆ήµου Κορινθίων στο πρόγραµµα πληθυσµιακού ελέγχου “Η Ελλάδα 

κατά του Καρκίνου” και υλοποίηση αυτού, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα  

Ογκολογίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας».

Σχετ.:1. Το υπ’ αριθµ. 320947/593/26.11.2019 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  και 
το υπ’ αριθµ. 155/27.11.2019 έγγραφο αποδοχής του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας που µας 
κοινοποιήθηκαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
2. Η υπ’ αριθµ. 30072/2.9.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχου Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη και Τουρισµού.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010).
4. Η υπ’ αριθµ.33/535/12.12.2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων.

Το  Ελληνικό  Ίδρυµα Ογκολογίας έχει ξεκινήσει τον  πληθυσµιακό έλεγχο για την πρόληψη και 
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1989,ο πληθυσµιακός 
έλεγχος είναι η εφαρµογή ποικίλων εξετάσεων σε φαινοµενικά υγιή άτοµα για τον εντοπισµό εκείνων
που πιθανώς υπόκεινται σε παράγοντες κινδύνου ή είναι στα πρώιµα στάδια του καρκίνου και 
διενεργείται από το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας, το οποίο χρησιµοποιεί ειδικές και πλήρως 
εξοπλισµένες αυτοκίνητες µονάδες.

Οι αυτοκίνητες µονάδες του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας,  αρκετές φορές απετέλεσαν πρότυπα
για την κατασκευή µονάδων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, διαθέτουν:
    • χώρο υποδοχής – αναµονής των γυναικών που πρόκειται να εξεταστούν,
    • τουαλέτα
    • χώρο γραφείου γραµµατείας, όπου συµπληρώνεται το ερωτηµατολόγιο -ιστορικό της 
εξεταζοµένης
    • χώρο µε γυναικολογικό εξεταστήριο, όπου γίνεται η λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσµατος (Τεστ 
Παπ)
    • ακτινολογικό χώρο εξοπλισµένο µε µαστογράφο, όπου γίνεται η µαστογραφία
   • ειδικό χώρο εξοπλισµένο µε τελευταίας γενιάς και σύγχρονης απεικονιστικής τεχνολογίας 
ψηφιοποιητή του οίκου Konica Minolta, όπου γίνεται η ψηφιοποίηση των µαστογραφιών.
Επίσης στην πραγµατοποίηση του πληθυσµιακού ελέγχου στην Ελλάδα ακολουθούνται αυστηρά 
όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την διασφάλιση της ποιότητας.

Κάθε µία γυναίκα, κάτοικος του ∆ήµου µας, µέσω του προγράµµατος  “Ελλάδα κατά του καρκίνου”  
του Ελληνικού  Ιδρύµατος  Ογκολογίας, θα µπορεί να κάνει (τεστ-Παπ) και µαστογραφία. Οι 
εξετάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του  προγράµµατος πληθυσµιακού ελέγχου θα προσφέρονται 
στις γυναίκες ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ, χωρίς οικονοµικά, ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια.
Οι γυναίκες ενηµερώνονται ταχυδροµικώς για τα αποτελέσµατα των εξετάσεων µε προσωπική 
επιστολή. Στην περίπτωση που χρειαστεί συµπληρωµατικός έλεγχος, οι γυναίκες καλούνται για 
επανεξέταση, ενώ σε περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγµατοποιείται και 
αυτή δωρεάν στη σταθερή µονάδα του Ιδρύµατος στην Αθήνα. Νοσοκοµείο αναφοράς είναι το 
Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», στο οποίο 
παραπέµπονται οι γυναίκες οι οποίες χρίζουν χειρουργικής βιοψίας.

Προτεινόµενες  ενέργειες  και δράσεις, που διενεργούνται από τον εκάστοτε ∆ήµο ή και την 
Περιφερειακή Ενότητα  η οποία υλοποιεί το πρόγραµµα είναι: 
    • Η εκτύπωση και ανάρτηση αφισών σε κεντρικά σηµεία του ∆ήµου.
    •  Η αποστολή ατοµικής πρόσκλησης σε  γυναίκες του ∆ήµου.
    • Εκτύπωση και διανοµή φυλλαδίων προς ενηµέρωση των γυναικών του ∆ήµου για την έναρξη 
του προγράµµατος.
    • Οργάνωση τοπικής εκδήλωσης µε οµιλίες και την συµµετοχή των τοπικών ΜΜΕ, προκειµένου 
να ενηµερωθεί ο γυναικείος πληθυσµός του ∆ήµου για τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν από την
συµµετοχή σε προγράµµατα πρόληψης του καρκίνου.
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    • Συχνή ενηµέρωση των γυναικών από την τοπική εκκλησία (ανάγνωση επιστολής- πρόσκλησης 
στις Θείες Λειτουργίες).
    • Παροχή αριθµητικών στοιχείων για τον γυναικείο πληθυσµό του ∆ήµου από τα δηµογραφικά 
αρχεία.
 • ∆ιάθεση ασφαλούς, κεντρικού και κατάλληλου χώρου, για στάθµευση της αυτοκίνητης µονάδας 
του Ιδρύµατος, µε παροχές ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
    • Ενασχόληση µίας υπαλλήλου γραµµατέως του ∆ήµου, µε την διαχείριση των ραντεβού και την 
τηλεφωνική επικοινωνία µε τις γυναίκες, η οποία θα γίνεται κατόπιν οδηγιών και συνεννόησης µε το 
προσωπικό της µονάδας.    
Επίσης προαπαιτούµενο είναι η διασφάλιση των εξόδων διαµονής και διατροφής του προσωπικού  
της αυτοκίνητης µονάδας του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας (ήτοι 3 ατόµων) για όσο χρόνο 
διαρκέσει το πρόγραµµα στον ∆ήµο, το οποίο για το ∆ήµο Κορινθίων προϋπολογίζεται να διαρκέσει 
δύο µήνες . 

Πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης µε την αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, του προγράµµατος πληθυσµιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ» του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας. 
Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητα ενός τέτοιου προγράµµατος, που αφορά στην πρόληψη του 
καρκίνου σε όλο τον γυναικείο πληθυσµό του ∆ήµου Κορινθίων, προτείνεται, στα πλαίσια της 
αρµοδιότητας του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας και πιο συγκεκριµένα λαµβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 28 του Ν. 3852/2010 ήτοι, “Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε 
συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραµµάτων για την προστασία 
και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, κατά τις ρυθµίσεις της παρ. 7 
του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).” ,  η έγκριση υλοποίησης του προγράµµατος 
πληθυσµιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», που διενεργεί το Ελληνικό Ίδρυµα 
Ογκολογίας, στο ∆ήµο Κορινθίων σε συνδιοργάνωση µε την αρµόδια  υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας .

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ελήφθη η υπ’ αριθµ.33/535/12.12.2019 απόφαση του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου περί  έγκρισης υλοποίησης του  εν λόγω προγράµµατος σε συνεργασία µε την 
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας . 

Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της εγγεγραµµένης στον ΚΑ 15/6473.0001
πίστωσης, µε  τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2019 και έως του ποσού των 1.890,00€, ποσό µε το οποίο θα συµµετέχει ο 
∆ήµος Κορινθίων για την κάλυψη  µέρους των δαπανών που αφορούν τη διαµονή του προσωπικού
της κινητής µονάδας (3 ατόµων) και για το χρονικό διάστηµα ενός µήνα, για τις ηµέρες Κυριακή έως
και Πέµπτη έκαστης εβδοµάδας.  

 

Ο Αντιδήµαρχος 
 

Τιµολέων Πιέτρης

       Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης στον ΚΑ 15/6473.0001

πίστωσης,  µε  τίτλο  «Έξοδα  οργάνωσης  κοινωνικών  δραστηριοτήτων»,  του  προϋπολογισµού

οικονοµικού  έτους 2019 και έως του ποσού των 1.890,00€, ποσό  µε το οποίο θα  συµµετέχει ο

∆ήµος Κορινθίων για την κάλυψη µέρους των δαπανών που αφορούν τη διαµονή του προσωπικού

της κινητής µονάδας (3 ατόµων) και για το χρονικό διάστηµα ενός µήνα, για τις ηµέρες Κυριακή

έως και Πέµπτη έκαστης εβδοµάδας, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης µε την αρµόδια υπηρεσία

της Περιφερειακής Ενότητας  Κορινθίας, του προγράµµατος  πληθυσµιακού ελέγχου  «Η ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας.
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     Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπ'  όψιν  την  ανωτέρω

εισήγηση  του  Προέδρου  και  της  αρµόδιας  υπηρεσίας,  την  υπ'αριθµ.33/535/12.12.2019 Απόφαση

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        

       Εξειδικεύει την εγγεγραµµένη στον ΚΑ 15/6473.0001 πίστωση, µε τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοι-

νωνικών δραστηριοτήτων», του  προϋπολογισµού  οικονοµικού  έτους  2019 και  έως του  ποσού  των

1.890,00€, ποσό µε το οποίο θα συµµετέχει ο ∆ήµος Κορινθίων στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης µε

την  αρµόδια  υπηρεσία  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας,  του  προγράµµατος  πληθυσµιακού

ελέγχου «Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας.

       Η εν λόγω δαπάνη αφορά την κάλυψη µέρους των δαπανών του ανωτέρω προγράµµατος που

αφορούν την διαµονή του προσωπικού της κινητής µονάδας (3 ατόµων) του Ελληνικού Ιδρύµατος

Ογκολογίας και για το χρονικό διάστηµα ενός µήνα, για τις ηµέρες Κυριακή έως και Πέµπτη έκαστης

εβδοµάδας,  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 44/552/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 19-12-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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