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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 33/12.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  536/2019

Θέμα 14ο Η.Δ.: «Ένταξη του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του Καρκί-
νου» και υλοποίηση αυτού σε συνεργασία με το Ελληνικό ίδρυμα Ογκολογίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κοριν -
θίας»

Στην  Κόρινθο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  12η του  μηνός Δεκεμβρίου του  έτους   2019, ημέρα  της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν.
4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 44058/06-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κ.  Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Ν.  4555/2018,  άρθρο  74 § 1 σε κάθε έναν των
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Ταγαράς Βασίλειος, 
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
11. Μπουρσέ Ηλίας
12. Σταυρέλης Νικόλαος
13. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
14. Μουρούτσος Γεώργιος 
15. Κονδύλης Μαρίνος 
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19. Καλλίρης  Πελοπίδας,  αποχώρησε πριν τη  ψήφιση του

2ου ΗΔΘ
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση

του 2ου ΗΔΘ 
21. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2ου

ΗΔΘ, 
22. Πλατής Σπυρίδων, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2ου

ΗΔΘ
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Ασημακόπουλος Μάριος
25. Γκερζελής Ιωάννης

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Πούρος  Γεώργιος,  προσήλθε  στο  μέσον  του  1ου

ΕΗΔΘ
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μελέτης  Χρήστος,  προσήλθε  στο  μέσον  του  1ου

ΕΗΔΘ και αποχώρησε στη διακοπή του 2ου ΗΔΘ
5. Ζώγκος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Κορδώσης Χρήστος
8. Τζέκου Παρασκευή
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.  

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου
2. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
6. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
7. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
8. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
9. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-΄Ασσου
5. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
7. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων 
8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
9. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
10. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος
το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ένταξη του Δήμου 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», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ 43412/3.12.2019
εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενο της έχει
ως εξής: 
<< Σχετικά :
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 Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Εξυπηρέτησης του Πολίτη και 
Τουρισμού.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010).

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  Δήμου  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
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προγράμματος  πληθυσμιακού  ελέγχου  θα  προσφέρονται  στις  γυναίκες  ΕΝΤΕΛΩΣ  ΔΩΡΕΑΝ,  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 Δήμο ή και την Περιφερειακή Ενότητα  η
οποία υλοποιεί το πρόγραμμα είναι: 
    • Η εκτύπωση και ανάρτηση αφισών σε κεντρικά σημεία του Δήμου.
    •  Η αποστολή ατομικής πρόσκλησης σε  γυναίκες του Δήμου.
    • Εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων προς ενημέρωση των γυναικών του Δήμου για την έναρξη του προγράμματος.
    • Οργάνωση τοπικής εκδήλωσης με ομιλίες και την συμμετοχή των τοπικών ΜΜΕ, προκειμένου να ενημερωθεί  ο
γυναικείος πληθυσμός του Δήμου για τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης
του καρκίνου.
    • Συχνή  ενημέρωση  των  γυναικών  από  την  τοπική  εκκλησία  (ανάγνωση  επιστολής-  πρόσκλησης  στις  Θείες
Λειτουργίες).
    • Παροχή αριθμητικών στοιχείων για τον γυναικείο πληθυσμό του Δήμου από τα δημογραφικά αρχεία.
 • Διάθεση ασφαλούς,  κεντρικού και  κατάλληλου χώρου,  για στάθμευση της αυτοκίνητης  μονάδας του Ιδρύματος,  με
παροχές ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
    • Ενασχόληση  μίας  υπαλλήλου  γραμματέως  του  Δήμου,  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 Δήμο, το
οποίο για το Δήμο 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 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας,
προτείνεται  ο  Δήμος  Κορινθίων  να συμμετέχει  με  την  κάλυψη  μέρους  των δαπανών  που αφορούν  τη  διαμονή  του
προσωπικού (3 ατόμων)  της  κινητής  μονάδας  και  έως του  ποσού των 1.890,00€ που θα βαρύνει  την εγγεγραμμένη
πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης
κοινωνικών δραστηριοτήτων».

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα ενός τέτοιου προγράμματος, που αφορά στην πρόληψη του καρκίνου σε όλο τον
γυναικείο  πληθυσμό  του  Δήμου  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 Δημόσιας 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
ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΤΑ  ΤΟΥ  ΚΑΡΚΙΝΟΥ»,  που  διενεργεί  το  Ελληνικό  Ίδρυμα  Ογκολογίας,  στο  Δήμο  Κορινθίων  σε
συνδιοργάνωση με την αρμόδια  υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε   για την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την έγκριση υλοποίησης
του εν λόγω προγράμματος σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας όπως σχετικά αναφέρεται ανωτέρω>>.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  ανταλλαγή  απόψεων  μεταξύ  των  μελών  του  που  έχουν  τηρηθεί  λεπτομερώς  στα
ηχογραφημένα  πρακτικά  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  παραπάνω  εκτεθέντα  και  τις  διατάξεις  των  Ν.  3172/2003,
3852/2010 και 4555/2018 όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»,
που διενεργεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο Κορινθίων σε συνδιοργάνωση με την αρμόδια  υπηρεσία της
Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας,  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 
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προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.
3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).” όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου με την κάλυψη  μέρους των δαπανών που αφορούν τη διαμονή του προσωπικού (3
ατόμων) της κινητής μονάδας και έως του ποσού των 1.890,00€. Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 1.890,00€ θα βαρύνει την
εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης
κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Γ) Η εξειδίκευση της πίστωσης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  33 / 536/ 2019.

           

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 - 12 - 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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