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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  229/2016 
 
«Περί συμμετοχής του δήμου στο eHealth Forum του ΄΄Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις  20 Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 
18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από 
την με αριθμό 12/13.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα ----------------δέκα οκτώ (18) δηλαδή:  
 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Μαυρομιχάλη (εν απουσία της εισηγήτριας κας 
Ρεπαπίνου-Νεραντζουλάκη), ο οποίος είπε τα εξής: 

  Το eHealth Forum έχει σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση των στελεχών του δημοσίου στον 
τομέα της υγείας για τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή υγεία (e-health) για τη βελτίωση 
της παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας. 

 Έτσι, φέτος παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και του δημοσίου, με αντικείμενο συναφές με τα θέματα της ψηφιακής υγείας. 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Διεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.  

Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του Δήμου, καθώς το eHealth Forum 2016, είναι το 
φόρουμ για την ψηφιακή υγεία που παρουσιάζει όλες τις τελευταίες  καινοτόμες  ψηφιακές  
εφαρμογές  που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της τεχνολογίας, με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών με την ευρύτερη έννοια της υγείας και της ευημερίας, της αυτόνομης διαβίωσης και 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.  

Επιπρόσθετα είναι ένα σημείο συνάντησης, όπου οι Δήμοι μπορούν να παρουσιάσουν τις 
δικές τους εφαρμογές και να δικτυωθούν για να τις αναπτύξουν περαιτέρω μέσα από νέες 
συνεργασίες, ενώ όσοι Δήμοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μια νέα ψηφιακή εφαρμογή στο 
Δήμο τους, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τρέχουσες χρηματοδοτήσεις  ή την 
εύρεση πιθανών χορηγών-υποστηρικτών της δράσης τους. 

Στην Ευρώπη, η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη του 
τομέα. Στη φετινή διοργάνωση, στην οποία το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων θα 
είναι συνδιοργανωτής, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αυτοδιοίκησης και στις 
εφαρμογές που αφορούν την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και για τον λόγο αυτό θα διοργανωθεί παράλληλη συνεδρία για θέματα που αφορούν 
την τοπική αυτοδιοίκηση, με παρουσιάσεις ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, Δήμων της 
Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, σε 



 2 

εφαρμογές που αφορούν την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, με την ευρεία έννοια 
που αποδίδει ο Π.Ο.Υ. στην υγεία και την ευημερία.  

Το eHealth Forum, απευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές, ιατρούς & επαγγελματίες 
υγείας, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικούς της τεχνολογίας και της 
πληροφορικής, τη βιομηχανία, τους αξιωματούχους και ιθύνοντες της πολιτείας, αλλά και τους 
ασθενείς και ενεργούς πολίτες.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε να αποφασίσετε σχετικά  με τη  συμμετοχή του  Δήμου 
στο συνέδριο, τη μετακίνηση  εκπροσώπου του  Δήμου και τη διάθεση σχετικής πίστωσης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 158 
παρ. 3α & β του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει  ------ομόφωνα 
1. Τη συμμετοχή του Δήμου στο eHealth Forum 2016, που θα πραγματοποιηθεί στην 

Αθήνα στις  25 και 26 Οκτωβρίου 2016.  
2.  Εγκρίνει τη μετακίνηση  της  εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου για θέματα υγείας και 

πρόνοιας κας Ζωής Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου, με το Ι.Χ. αυτοκίνητό της, από το Δήμο 
Μονεμβασίας  στην  Αθήνα,  προκειμένου  να  παραβρεθεί  στις  εργασίες  του συνεδρίου  και να 
εκπροσωπήσει το  Δήμο.  

3. Η μετακίνηση της ανωτέρω θα γίνει από τους Μολάους  έως την Αθήνα, ενώ η 
παραμονή της στην πόλη των Αθηνών,  θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 25/10/2016. 

4.  Εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης στην ανωτέρω. 
5.  Διαθέτει πίστωση μέχρι του ποσού των 250,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6421.001 για την 

κάλυψη των εξόδων μετακίνησης. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  229/2016. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
 
 


