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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 08-04-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 115 / 2019       

Θέµα: Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών  για τους ∆ηµότες µας από το Κέντρο Πρόληψης για 
την Υγεία του ∆ήµου (ΚΕΠ Υγείας). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Απριλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6386/04-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Μεζίκης Βασίλειος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Μαυρίδου Αναστασία 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8 Αβραµίδης Μωυσής 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Λαδάς Παράσχος 
10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Σουσλόγλου Νικόλαος 13  
14 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 14  
15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 15  
16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία απουσίαζε. 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή 
τους ως έκτακτο . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 2ου,του 3ου και του 4ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου 
Μαρία έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

Κατόπιν της  έγκρισης του ∆Σ για τη δηµιουργία ενός (1) ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης 
Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο ∆ήµο µας µε αρ. απόφασης 33/2016 στις 09-02-2016, µε σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών πρόληψης υγείας, στους δηµότες µας , προτείνουµε την έγκριση επιπλέον  Υπηρεσιών 
όπως έχουν σήµερα δηµιουργηθεί και εγκατασταθεί από το Ε∆∆ΥΠΠΥ για όλα τα ΚΕΠ Υγείας των 
∆ήµων µελών  

Οι επιπλέον υπηρεσίες περιλαµβάνουν :  

1    Τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τους ∆ηµότες ,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 (∆ηµότες/ανά ∆ήµο ) 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 
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• Παροχή συµβουλών για την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη χαρτογράφηση των 
παρόχων 
 
• Κατασκευή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων ( π.χvideo , powerpoint κτλ)  και τη σχεδίαση 
εντύπων ( π.χ αφίσες , φυλλάδια , προσκλήσεις ) 
 
• Απεριόριστη τηλεφωνική πρόσβαση και εκπαίδευση  στις υπηρεσίες στο helpdesk  κατά τη 
διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και ωρών  
 
Οι υπηρεσίες αυτές επιπλέον κόστους  500€  +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 ∆ήµο µας.  
Το επιπλέον  ποσό αυτό καταβάλει ο δήµος µετά από την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 
Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων .  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την έγκριση επιπλέον  Υπηρεσιών όπως έχουν σήµερα δηµιουργηθεί και εγκατασταθεί από το 
Ε∆∆ΥΠΠΥ για το ΚΕΠ Υγείας του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης . Το κόστος των επιπλέον 
αυτών υπηρεσιών ανέρχεται στα 500 €  πλέον Φ.Π.Α. 120 €,  συνολικά δε στα 620€. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει τις επιπλέον Υπηρεσίες όπως έχουν σήµερα δηµιουργήθηκαν και εγκαταστάθηκαν από 
το Ε∆∆ΥΠΠΥ για το ΚΕΠ Υγείας του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης . Το κόστος των επιπλέον 
αυτών υπηρεσιών ανέρχεται στα 500 €  πλέον Φ.Π.Α. 120 €,  συνολικά δε στα 620€. 

  Οι επιπλέον υπηρεσίες περιλαµβάνουν :  

1 Τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τους ∆ηµότες ,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 (∆ηµότες/ανά ∆ήµο ) 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 
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• Παροχή συµβουλών για την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη χαρτογράφηση των 
παρόχων 
 
• Κατασκευή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων ( π.χvideo , powerpoint κτλ)  και τη σχεδίαση 
εντύπων ( π.χ αφίσες , φυλλάδια , προσκλήσεις ) 
 
• Απεριόριστη τηλεφωνική πρόσβαση και εκπαίδευση  στις υπηρεσίες στο helpdesk  κατά τη 
διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και ωρών  

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 115 / 2019. 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                    Αµπελόκηποι  09 - 04 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


