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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 13οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (61/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 13/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : «Γημιοσργία ΚΔΠ Τγείας (Κένηρο Πρόληψης για ηην Τγεία) ζηο Γήμο 
Σροιζηνίας-Μεθάνων & εηήζια ζσνηήρηζη για ηο λογιζμικό ηοσ ΚΔΠ Τγείας και ηις 
επιπλέον Τπηρεζίες» 
 
ήκεξα ηελ 30ε Μαΐνπ  2022 εκέξα Γεπηέξα  θαη από ώξα 21:00 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  
ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ 
COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη θαηόπηλ ηεο ππ’ 
αξηζκ.2512/26-5-22 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 
13, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.) Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο σηήξηνο,8.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,9.)Καξλέδεο ππξίδσλ,10.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο,11.) Θενδσξνπνύινπ 
νθία,12.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο (πξνζήιζε ζην 4ν ζέκα),13.) Γαινπληδή– ακπάλε 
Υξπζνύια. 
 
 
 
 
 
Απόνηες 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Η. ,3.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,4.)Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο,5.) Παληειήο Βαζίιεηνο,6.) νύρια ηπιηαλή,7.) Αλδξένπ Υξπζνύια, 8.)Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
Οπδείο 
 
Απόνηες: 
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1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5..)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 8.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,9.)Νηάλνο 
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,10.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αριθμός θέμαηος 1Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   61/22 
 
  ΘΔΜΑ : «Γημιοσργία ΚΔΠ Τγείας (Κένηρο Πρόληψης για ηην Τγεία) ζηο Γήμο 
Σροιζηνίας-Μεθάνων & εηήζια ζσνηήρηζη για ηο λογιζμικό ηοσ ΚΔΠ Τγείας και ηις 
επιπλέον Τπηρεζίες» 
 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. Μέιινπ  
ε νπνία ζέηεη  ζην Γ.. ηα εμήο: 
 
«Κύριε Πρόεδρε,                       
Λακβάλνληαο ππόςε: 
1. Τν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010, 
2. Τν Ν. 4555/2018 (ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ Ι),   
 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ ΜΕ ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Από ην 2014 δεκηνπξγήζεθε κηα λέα Γεκνηηθή Γνκή, ηα Κέληξα Πξόιεςεο γηα ηελ Υγεία(ΚΔΠ 
Υγείαο). Μέρξη ζήκεξα, ζπλνιηθά 135 Γήκνη-κέιε πνπ ζπλερώο απμάλνληαη, αγθάιηαζαλ απηή 
ηελ πξσηνβνπιία θαη δεκηνύξγεζαλ ΚΔΠ Υγείαο ζηα όξηα ηνπ δήκνπ ηνπο. 
Τα ΚΔΠ Υγείαο ζθνπό έρνπλ λα απνηειέζνπλ ηνλ θεληξηθό ζεζκό ζπληνληζκνύ γηα ην δεκόηε, 
ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Πξνιεπηηθή Ιαηξηθή (αλαγθαίεο εμεηάζεηο θαη 
πξνβιεπόκελεο επαλαιήςεηο αλάινγα κε ηελ νκάδα θηλδύλνπ πνπ αλήθεη) θαζώο θαη 
Πξναγσγήο Υγείαο κε ελεκέξσζε γηα γεληθόηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα δεκόζηαο πγείαο ώζηε 
λα επηηεπρζνύλ πην «πγηείο» ζπκπεξηθνξέο. 
 
Σπγθεθξηκέλα ηα ΚΔΠ Υγείαο ζπληνλίδνπλ ηελ νξγάλσζε πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ ζηνπο 
δεκόηεο, θαηά ηα Γηεζλή Πξσηόθνιια, γηα 11 λνζήκαηα: 

 Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, 

 Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

 Καξθίλνο ηνπ καζηνύ 

 Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο 

 Αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο 

 Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε 

 Μειάλσκα 

 Καηάζιηςε 

 Άλνηα 

 ΦΑΠ  

 Καηάζιηςε 

Ο Σηξαηεγηθόο Σηόρνο είλαη λα απνηειέζνπλ, γηα ηνλ Γήκν, ηνλ Κεληξηθό Θεζκό Σπληνληζκνύ 
θαη, γηα ηνλ Γεκόηε, ηελ απαξαίηεηε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο, ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
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ηε Πξνιεπηηθή Ιαηξηθή (δει. αλαγθαίεο εμεηάζεηο αλαιόγσο ηεο νκάδαο θηλδύλνπ πνπ αλήθεη 
θαη πξνβιεπόκελεο επαλαιήςεηο ηνπο θαζώο θαη παξαπνκπή ηνπ γηα πεξεηαίξσ έιεγρν όηαλ 
ρξεηάδεηαη) θαη ηε Πξναγσγή ηεο Υγείαο (δει. ελεκέξσζε γηα γεληθόηεξα θαη ζνβαξά 
πξνβιήκαηα δεκόζηαο πγείαο ώζηε λα επηηεπρζνύλ πην «πγηείο» ζπκπεξηθνξέο).  

Τα 11 λνζήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην Πξόγξακκα σο πξνο ηνλ ζπληνληζκό ησλ αλαγθαίσλ 
θαηά ηα Γηεζλή Πξσηόθνιια, πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ ήηαλ: Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, 
Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, Καξθίλνο ηνπ καζηνύ, Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο, 
Αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο, Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε θαη Μειάλσκα, Άλνηα, Καηάζιηςε, 
Οζηενπόξσζε, Φ.Α.Π . Τα 3 πξνγξάκκαηα δεκόζηαο πγείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Πξόγξακκα, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ θαηά ην δπλαηόλ πην πξνζσπνπνηεκέλα, 
ώζηε λα επεξεαζζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο πην πγηή πξόηππα, ήηαλ: Αζθαιέο Γηαδίθηπν 
θαη Σρνιηθόο Δθθνβηζκόο, Αλαγλώξηζε θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ θαη Πξόιεςε παηδηθήο 
παρπζαξθίαο. 

Καηόπηλ ηεο πξόηαζεο ηνπ ΔΓΓΥΠΠΥ γηα έληαμε ηνπ Γήκνπ καο ζηε λέα Γεκνηηθή Γνκή ησλ 
ΚΔΠ Υγείαο ζαο παξαζέηνπκε ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ Υγείαο πνπ 
ζθνπό έρνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο πξνο ηνπο 
δεκόηεο, πξνηείλνπκε ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηηο επηπιένλ Υπεξεζίεο, 
πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη εγθαηαζηαζεί από ην ΔΓΓΥΠΠΥ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΔΣΠΑ, ην νπνίν έιεμε. 

Με ηε ιήμε όκσο ηνπ πξνγξάκκαηνο ,ην ΔΓΓΥΠΠΥ ζπλερίδεη ηελ ππνζηήξημε ησλ ΚΔΠ Υγείαο 
ησλ Γήκσλ κέζσ ηεο Κεληξηθήο Γνκήο ησλ ΚΔΠ Υγείαο, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηνπ ζην 
Μαξνύζη .Η ππνζηήξημε απηή πεξηιακβάλεη ηόζν ηε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ 
ζην Γήκν καο, όζν θαη ηεn παξνρή επηπιένλ ππεξεζηώλ από ηελ Κεληξηθή Γνκή ηνπ 
ΔΓΓΥΠΠΥ . 

Α .Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ην ΚΔΠ Υγείαο ηνπ Γήκνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα: 

1. Καηαρώξεζεο Γεκνηώλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα- δεκηνπξγία μερσξηζηνύ ειεθηξνληθνύ 
ηαηξηθνύ θαθέινπ αλά δεκόηε. 

2. Δλεκέξσζε ησλ Γεκνηώλ γηα ηα 11 λνζήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηα βίνπ έιεγρν απηόκαηα από 
ην ζύζηεκα θαη ππελζύκηζε ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο εθ λένπ αλ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη 
ζηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ πξνηαζεί βάζεη ησλ πξσηνθόιισλ ηνπ Παγθόζκηνπ 
Οξγαληζκνύ Υγείαο. 

3. Οξγάλσζεο πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ ζηνπο δεκόηεο. 

4. Παξνρήο Υπεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο βάζεη ησλ πξσηνθόιισλ πγείαο γηα ηα 
11 λνζήκαηα. 

5. Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ησλ δεκνηώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 
δήκνπ. 

6. Αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

7. Σπζηήκαηα παξόρσλ-ηαηξώλ, εγγεγξακκέλσλ ζπλεξγαηώλ ζην ΚΔΠ Υγείαο, όπνπ κπνξνύλ 
εύθνια λα απεπζύλνληαη νη δεκόηεο πνπ δελ έρνπλ πξνζσπηθό ζεξάπνληα ηαηξό ηεο 
θαηάιιειεο εηδηθόηεηαο 

Έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηε Σύκβαζε Σπληήξεζεο παξέρνληαη ηα εμήο: 
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1. Σπκκεηνρή ζηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ θάζε θνξά 
πνπ γίλεηαη. 

2. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 

3. Καζεκεξηλή ηερληθή ππνζηήξημε-Απνθαηάζηαζε βιαβώλ. 

4. Απνζηνιή θεηκέλσλ από ηελ Κεληξηθή Γνκή ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ΚΔΠ Υγείαο. 

5. Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε από ηελ Κεληξηθή Γνκή ησλ ΚΔΠ Υγείαο πνπ βξίζθεηαη ζηα 
Κεληξηθά γξαθεία ηνπ ΔΓΓΥΠΠΥ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΚΔΠ Υγείαο ηνπ Γήκνπ (Τξόπνπο 
Έληαμεο λέσλ δεκνηώλ-ηαηξώλ-παξόρσλ). 

6. Παξνπζία ησλ ζηειερώλ ηνπ ΔΓΓΥΠΠΥ ζε ζπλαληήζεηο-εθδειώζεηο πνπ ζα νξγαλώζεη ην 
ΚΔΠ Υγείαο ηνπ Γήκνπ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. 

7. Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο γηα ηνπο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηέο θαη ηαηξνύο-παξόρνπο 
ζπλεξγάηεο. 

Β. Οη επηπιένλ ππεξεζίεο ηεο Κεληξηθήο Γνκήο πξνο ην ΚΔΠ Υγείαο ηνπ Γήκνπ καο 
πεξηιακβάλνπλ : 

1. Τε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο Γεκόηεο ,εθηόο από email ,κέζσ SMS. Πξνβιέπεηαη 
αξρηθό παθέην 1.000 sms . Αξρεηνζεηώληαο ην θηλεηό ηειέθσλν ησλ δεκνηώλ, ην ινγηζκηθό ζα 
κπνξεί λα ελεκεξώλεη κε ηελ απνζηνιή SMS, (π.ρ γηα όζνπο δελ έρνπλ e-mail) ηνπο δεκόηεο 
καο , γηα ηελ επαλάιεςε ηεο πξνιεπηηθήο ηνπο εμέηαζεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία. 

2. Παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο ή ηξνπνπνηήζεηο απηνύ δειαδή 
θαηαζθεπή λέσλ θαξηειώλ ή ηξνπνπνίεζε ήδε ππαξρνπζώλ θαξηειώλ ζύκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο ησλ δεκνηώλ  

3. Κάιπςε γηα νπνηαδήπνηε κεγάιε εηζξνή δεκνηώλ ζην ζύζηεκα . Σεκεηώλεηαη όηη ζε 
πεξίπησζε κεγάιεο εηζξνήο ρξεζηώλ (Γεκόηεο/αλά Γήκν ) είλαη άκεζα αλαγθαία ε ζπλνιηθή 
αλαβάζκηζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ . 

4. Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθηόο πξσηνθόιισλ ηνπ Π.Ο.Υ 

5. Παξνρή ρεηξηζηηθώλ δηεπθξηλήζεσλ ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ Υγείαο 

6. Δγθαηάζηαζε λέσλ εθδόζεσλ ησλ εθαξκνγώλ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε γηα ηελ εηζαγσγή 
δεδνκέλσλ 

7. Παξνρή ζπκβνπιώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ραξηνγξάθεζε ησλ παξόρσλ 

8. Καηαζθεπή πξόζζεησλ επηθνηλσληαθώλ εξγαιείσλ ( π.ρ video , power point θηι) θαη ηε 
ζρεδίαζε εληύπσλ ( π.ρ αθίζεο , θπιιάδηα , πξνζθιήζεηο ) 

9. Απεξηόξηζηε ηειεθσληθή πξόζβαζε θαη εθπαίδεπζε ζηηο ππεξεζίεο ζην help desk θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη σξώλ 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ηόζν γηα ηελ θαηαζθεπή όζν θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ 
ΚΔΠ Υγείαο έρεη ππνγξαθεί πεληαεηήο ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ ΔΓΓΥΠΠΥ & ηεο εηαηξείαο πνπ 
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δεκηνύξγεζε ην ινγηζκηθό.Η Σύκβαζε Σπληήξεζεο ζθνπό έρεη ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε 
ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ινγηζκηθνύ, ηηο αλαγθαίεο κηθξέο αλαβαζκίζεηο, ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γήκσλ ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη όινπο 
ηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ΚΔΠ Υγείαο ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ ηνπο . Οη ππεξεζίεο 
απηέο θόζηνπο 1000€ +ΦΠΑ εηεζίσο αλαβαζκίδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 
παξνρέο ηνπ ΚΔΠ Υγείαο πξνο ηνπο δεκόηεο καο θαη θπξίσο δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηόηεηα 
όισλ ησλ δεκνηώλ λα ιακβάλνπλ πνηνηηθή ελεκέξσζε ζε όηη αθνξά ηελ πξόιεςε θαη ηελ 
πνηόηεηα ηεο δσήο ζηνλ Γήκν καο. Η εηήζηα ρξήζε ησλ sms ζπκθσλείηαη ζην αλώηαην όξην 
ησλ ρηιίσλ (1000). Σε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο ππεξβεί ηελ ρξήζε ησλ ρηιίσλ 1000 sms, 
αθόκε θη αλ δελ έρεη παξειεύζεη έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο, ε παξνύζα ζύκβαζε κε ηηο 
πξναλαθεξόκελεο ππεξεζίεο ζεσξείηαη σο εθηειεζζείζα πιήξσο σο πξνο ηελ παξνρή απηή. 
Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ρξήζε πεξαηηέξσ sms (πέξα ησλ 1000) 
κέρξη θαη έμη ρηιηάδεο (6.000) αλάινγα κε ηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο ηνπ ΚΔΠ ΥΓΔΙΑΣ. 

Τν πνζό απηό θαηαβάιεη ν δήκνο κεηά από ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζην 
Διιεληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Υγηώλ Πόιεσλ . 

 
 

ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ 
 
Τα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ: 
1. Να απνθαζίζνπλ ηελ δεκηνπξγία ΚΔΠ Υγείαο ζην Γήκν Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ, ην νπνίν ζα 
ζηεγαζηεί θαη ζα ιεηηνπξγεί σο δεκνηηθή θνηλσληθή δνκή ζην θηήξην ηνπ Γεκαξρείνπ ζηνλ 
Γαιαηά. 2. Να εγθξίλνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ην ΔΓΓΥΠΠΥ θαη ηελ 
θαηαβνιή εηήζηαο ζπλδξνκήο ύςνπο 1000€ + ΦΠΑ. 
3. Να εμνπζηνδνηήζνπλ ηελ Αληηδήκαξρν Μαξία Αλ. Μέιινπ γηα θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα. 

 
Παξαθαιείζζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο  
 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά 

 
 
  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α : 

 

1. Σελ δεκηνπξγία ΚΔΠ Τγείαο ζην Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, ην νπνίν ζα ζηεγαζηεί θαη ζα 
ιεηηνπξγεί σο δεκνηηθή θνηλσληθή δνκή ζην θηήξην ηνπ Γεκαξρείνπ ζηνλ Γαιαηά., ζύκθσλα κε 
ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Μέιινπ.  
 
2. Δγθξίλνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ην ΔΓΓΤΠΠΤ θαη ηελ θαηαβνιή 
εηήζηαο ζπλδξνκήο ύςνπο 1000€ + ΦΠΑ. 
 
3. Δμνπζηνδνηνύλ ηελ Αληηδήκαξρν Μαξία Αλ. Μέιινπ γηα θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα. 
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