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Από το αριθ.18/29-6-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 75

Περίληψη
Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία)
στον Δήμο Ξάνθης, ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ
Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες και εξουσιοδότηση Δημάρχου
Ξάνθης

Στην Ξάνθη σήμερα 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του
Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-32020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
16. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
18. Παπαδόπουλος Βασίλειος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
19. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
20. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
21. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
22. Παυλίδου Ελισάβετ
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
23. Σαββίδης Ματθαίος
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
24. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Ζερενίδης Ιωάννης
25. Τσακιρίδης Αφεντούλης
11. Ηλιάδης Θωμάς
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
28. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
14. Μελισσόπουλος Σάββας
29. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
15. Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γουναρίδης Στυλιανός
7. Παπά Σοφία
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
8. Σπανίδης Μιχαήλ
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Καλογερής Γεώργιος
10. Τοπ Σινάν
5. Καφφετζής Κωνσταντίνος
11. Τσαρεκτσή Τζενάν
6. Λύρατζης Πασχάλης
12. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Κωνσταντίνος
Βογιατζής, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος και Ελισάβετ Παυλίδου, κατά τη συζήτηση
του 1ου θέματος, Νικόλαος Ανταμπούφης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Σάββας
Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Ταρενίδης, μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.13395/12-6-2020
εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 14/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Σας γνωρίζουμε ότι 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,
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μέσω λογισμικού συστήματος και επιπλέον Υπηρεσιών, που έχουν δημιουργηθεί και εγκατασταθεί από το
ΕΔΔΥΠΠΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο έληξε.
Με τη λήξη όμως του προγράμματος
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 την παραχώρηση της χρήσης του λογισμικού στους Δήμους, όσο και
τη παροχή επιπλέον υπηρεσιών από την Κεντρική Δομή του ΕΔΔΥΠΠΥ .
Ένα ΚΕΠ Υγείας μπορεί:
α) να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο δημότη για τις αναγκαίες προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την
ηλικία και το φύλο,
β) να διοργανώνει ενημερωτικές καμπάνιες και ημερίδες για το κοινό που άπτονται θεμάτων Προληπτικής
Ιατρικής,
γ) να προωθεί δράσεις Προληπτικής Ιατρικής που διοργανώνονται από το δήμο ή από άλλους φορείς και
δ) να οργανώνει και να συντονίζει εστιασμένες δράσεις πρόληΨης ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε
πληθυσμού.
Η δραστηριότητα του ΚΕΠ Υγείας δε γίνεται σε αντιπαράθεση με τις ήδη υπάρχουσες δομές υγείας, αφού
δεν είναι πάροχος υγείας ,αλλά φορέας ενημέρωσης και προώθησης δράσεων, που σχετίζονται με την
προληπτική ιατρική. Ως συνέπεια των όσων αναφέρθηκαν , το ΚΕΠ Υγείας αποτελεί από την πλευρά του
δήμου έναν κεντρικό θεσμό συντονισμού και από την πλευρά του δημότη μια υπηρεσία μιας στάσης σχετικά
με όλα τα θέματα που άπτονται Προληπτικής Ιατρικής.
Με τη λειτουργία του συνδέει τις ανάγκες του πολίτη με την προσφορά υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής
από ιδιώτες ή φορείς που επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΚΕΠ Υγείας . Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, που τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ενδιαφερόμενο
Δημότη.
Αναλυτικά ένα ΚΕΠ Υγείας έχει ως βασικό μέλημά την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση και τον
προσανατολισμό σε υπάρχουσες δομές Υγείας όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας ,
με έμφαση στα συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας.
Πέραν τούτου ένα ΚΕΠ Υγείας διοργανώνει και συντονίζει προληπτικές εξετάσεις για σοβαρά νοσήματα .
Προς το παρόν ο προτεινόμενος προληπτικός έλεγχος στο γενικό πληθυσμό αφορά τα κάτωθι:
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (προτείνεται διενέργεια υπερηχογραφήματος κοιλιακής αορτής σε άτομα
ηλικίας 65-75 ετών)
Μελάνωμα (προτείνεται κλινική εξέταση και χαρτογράφηση σπίλων σε άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών)
Αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος (προτείνεται διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για λιπίδια και
σάκχαρο σε άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών)
Καρκίνος μαστού (προτείνεται διενέργεια μαστογραφίας σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών)
Καρκίνος τραχήλου της μήτρας (προτείνεται εμβολιασμός για το ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων σε
κορίτσια και γυναίκες ηλικίας 11-26 ετών και τεστ Παπανικολάου σε γυναίκες ηλικίας άνω των 21 ετών)
Καρκίνος παχέος εντέρου (προτείνεται κολονοσκόπηση σε άτομα ηλικίας 50-75 ετών)
Ανάλογα με το οικογενειακό και το ατομικό ιστορικό οι πιο πάνω προληπτικές εξετάσεις μπορεί να
διαφοροποιούνται ως προς την ηλικία έναρξης της παρακολούθησης και της συχνότητας αυτής.
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.
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
8. Έναντι της συμμετοχής του Δήμου στη Σύμβαση Συντήρησης παρέχονται τα εξής:
9. Συμμετοχή στην συντήρηση, τη βελτίωση και την αναβάθμιση του λογισμικού Κάθε φορά που γίνεται.
10. Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του λογισμικού.
11. Καθημερινή τεχνική
υποστήριξη-Αποκατάσταση βλαβών.
12. Αποστολή κειμένων από την Κεντρική Δομή σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΕΓΙ
Υγείας.
13. 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).
14. Παρουσία των στελεχών του ΕΔΔΥΠΠΥ σε συναντήσεις-εκδηλώσεις που θα οργανώσει το ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου κατόπιν συνεννόησης.
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15. Εγχειρίδια λειτουργίας συστήματος για τους χρήστεςδιαχειριστές 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
5. Παροχή χειριστικών διευκρινήσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας
6. Εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών και την κωδικοποίηση για την εισαγωγή δεδομένων
7. Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση των
παρόχων
8. Κατασκευή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων (π.χ video , power point κτλ) και τη σχεδίαση
εντύπων (π.χ αφίσες , φυλλάδια , προσκλήσεις)
9. 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 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 ό,τι 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 .
Εισηγούμαι θετικά για τη λήψη απόφασης για:
1. Την έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Ξάνθης και την ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό
του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Ξάνθης και την ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό
του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του,
τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-7-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

