
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 6/02.03.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 54/2022 
Θέμα 4ο  Η.Δ. «Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας και ετήσια συντήρηση 
για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Μαρτίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος 

Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/202. οικ. 
2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 
75η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 
766/18-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 19  Φεβρουαρίου 
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 5747/25-
02-2022 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  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
Μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποσυνδέθηκε στο τέλος 

του 1ου ΘΗΔ  
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Μουρούτσος Γεώργιος 
18. Δόντης Μιχαήλ 
19. Καρασάββας Ιωάννης,  
20. Καλλίρης Πελοπίδας , αποσυνδέθηκε στο μέσον του 

1ου ΘΗΔ 
21. Πιέτρης Γεώργιος 
22. Κορδώσης Χρήστος, έκτος σύνδεσης στη 

ψηφοφορία του 1ου ΘΗΔ 
23. Πιέτρης Τιμολέων 
24. Γκερζελής Ιωάννης 
25. Ξύδη Μιχαλίτσα  

 
 

1. Μελέτης Χρήστος  
2. Λαμπρινός Παναγιώτης 
3. Κονδύλης Μαρίνος,  
4. Σταυρέλης Νικόλαος, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου 

ΕΗΔΘ 
5. Τζέκου Παρασκευή   
6. Μανωλάκης Δημήτριος, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου 

ΕΗΔΘ 
7. Στριμενοπούλου Γεωργία, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου 

ΕΗΔΘ 
8. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, συνδέθηκε 

στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ. 
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Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ. 
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας και ετήσια 
συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4572/16-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 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 παρέχει στον Δήμο τις  εξής δυνατότητες: 

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. 
7. Συστήματα παρόχων-ιατρών, εγγεγραμμένων συνεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπορούν εύκολα να 

απευθύνονται οι δημότες που δεν έχουν προσωπικό θεράποντα ιατρό της κατάλληλης ειδικότητας. 
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. 
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Προϋπόθεση για την λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας από πλευράς Δήμου είναι η διάθεση ενός  γραφείου προ βάσιμου 
στους Δημότες και ενός  υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του για την διαχείριση του ως άνω λογισμικού και τη παροχή 
υπηρεσιών. 
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 
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. Η ετήσια χρήση των sms 
συμφωνείται στο ανώτατο όριο των χιλίων (1000). Σε περίπτωση που ο Δήμος υπερβεί την χρήση των χιλίων 1000 
sms, ακόμη κι αν δεν έχει παρελεύσει έτος από την υπογραφή της, η παρούσα σύμβαση με τις προαναφερόμενες 
υπηρεσίες θεωρείται ως εκτελεσθείσα πλήρως ως προς την παροχή αυτή. Με την παρούσα σύμβαση παρέχεται η 
δυνατότητα της χρήση περαιτέρω sms (πέρα των 1000) μέχρι και έξι χιλιάδες (6.000) ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. 
Το  ως άνω ποσό καταβάλει ο δήμος μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών  Πόλεων . 
Το ΚΕΠ Υγείας θα στεγαστεί σε αίθουσα του ισογείου του Τμήματος Κοινωνικής  Προστασίας του Δήμου μας ( δ/νση 
:Πυλαρινού 67 Κόρινθος). 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση δημιουργίας και λειτουργίας  
του ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο μας, με το προβλεπόμενο ποσό 1.000 ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α, για το οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση στον κωδικό αριθμό 6266.0001, υπηρεσίας 10 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού», στον 
προϋπολογισμό  οικονομικού έτους 2022». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας (τηλεδιάσκεψη) η 
οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 
4572/16-02-2022 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 
οικ.2684/21.02.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766 Β΄), το 
άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Την δημιουργία και λειτουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Κορινθίων, 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, που έχουν δημιουργηθεί και εγκατασταθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ, το 
οποίο έληξε, 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 1.000 € + ΦΠΑ ετησίως αναβαθμίζουν και συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες παροχές 
του ΚΕΠ Υγείας προς τους δημότες 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 ΚΕΠ Υγείας θα στεγαστεί σε αίθουσα του ισογείου του Τμήματος Κοινωνικής  Προστασίας του Δήμου μας (δ/νση : 
Πυλαρινού 67 Κόρινθος). 

Το ποσό αυτό καταβάλει ο Δήμος μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων και κατόπιν της εξειδίκευσης του ποσού με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για κάθε περαιτέρω ενέργεια.  

  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 54 / 2022 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 04- 3 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
Αντώνιος Κυριαζής 
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