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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  3ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  41/2018 
 

«Επέκταση ετήσιας συνδρομής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας». 

 
    Στους Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:30, 
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  03/16.02.2018 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 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 16 δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος     Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή Αλεξάνδρα           Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Κολλιάκος Ιωάννης 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Λεκάκης Δημήτριος 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Παπαδάκης Πιερρής 
 9. Παπούλη Δέσποινα  9. Τσαφατίνου Κατερίνα             
10. Πετράκης Χρήστος 10. Κόκκορης Παναγιώτης 
11. Χριστάκος Σταύρος                    11. Λυριωτάκης Ιωάννης 
12. Δουμάνη  Σοφία   
13. Κουλουβάκος Βασίλειος   
14. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
16. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
     Μετά τη συζήτηση του δευτέρου (2ου) θέματος αποχώρησε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος. 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο (εν απουσία της εισηγήτριας κας 
Ρεπαπίνου), ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις 64858/25.09.70 και 59774/25.09.86 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτ., 
προκειμένου ο δήμος να εγγραφεί ως συνδρομητής,  είναι απαραίτητη η απόφαση του οικείου 
δημοτικού συμβουλίου. 
  Η απόφαση αυτή εκδίδεται μία φορά και ισχύει μέχρι να ανακληθεί. 
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 Με την 249/2013 απόφαση Δ.Σ. αποφασίστηκε η εγγραφή του Δήμου στο Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, με ποσό ετήσιας συνδρομής 700,00 €. 

Στη συνέχεια με την 14/2015 απόφαση Δ.Σ. αποφασίστηκε η δημιουργία ενός (1) 
Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠ Υγείας) στο Δήμο μας µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
πρόληψης υγείας στους δημότες.    
 Το ΕΔΔΥΠΠΥ προτείνει επιπλέον υπηρεσίες για όλα τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μελών. 

Οι επιπλέον υπηρεσίες 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  
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.  
Οι υπηρεσίες αυτές με επιπλέον κόστος  συνδρομής 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 Δήμο μας.  
      Προτείνεται η επέκταση της συνδρομής (πέραν των 700,00 €) με το επιπλέον ποσό των 
500,00 € πλέον ΦΠΑ στο ΕΔΔΥΠΠΥ προκειμένου να παρέχονται οι ανωτέρω υπηρεσίες. 

Η δαπάνη αυτή, όπως και η αρχική, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6451 με τίτλο 
«Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα». 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
   Την επέκταση της ετήσιας συνδρομής  του  Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  με το επιπλέον ποσό των 500,00 € πλέον ΦΠΑ, για την παροχή των 
υπηρεσιών όπως παρατίθενται παραπάνω, στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. 
 Η παρούσα ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί. 
 
   

  Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  41/2018. 
   
    Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

    Απούσα 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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