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Βέροια 30-1-2018

Προς : Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 108/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί
«Έγκρισης δημιουργίας Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξής του στο
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας» .

Με την υπ’ αριθμ. 108/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την αριθμ. 265/2016 όμοια, εγκρίθηκε η δημιουργία Κέντρου
Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας), η ένταξή του στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), η έγκριση εγκατάστασης και η χρήση λογισμικού
συστήματος από το Δήμο Βέροιας, που έχει δημιουργηθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ και η δέσμευση για
την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στο
τεχνικό πρόγραμμα ετών 2017, 2018, 2019 και 2020, πιστώσεων για την συντήρηση και
υποστήριξη λογισμικού συστήματος για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας .
Με την από 22-1-2018 επιστολή του το ΕΔΔΥΠΠΥ μας ενημερώνει ότι έχουν
δημιουργηθεί και εγκατασταθεί επιπλέον υπηρεσίες σε όλα τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μελών.
Αναλυτικότερα, η μέχρι σήμερα συνδρομή (500 ευρώ + ΦΠΑ) περιελάμβανε τόσο την αναγκαία
συντήρηση του λογισμικού όσο και ορισμένες υπηρεσίες της κεντρικής δομής για την οργάνωση
προληπτικών εξετάσεων και τη συμβουλευτική υποστήριξη, βάσει των πρωτοκόλλων υγείας του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας .
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 , 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 τη 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 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 Δήμο μας.
Με βάση τα παραπάνω το συνολικό ποσό ετήσιας συνδρομής του Δήμου μας για το έτος
2018 ανέρχεται σε 1.000€ πλέον ΦΠΑ.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και στον Κ.Α. 02.10.6266.001 «Συντήρηση
Εφαρμογών λογισμικού» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται το συμβούλιο ν’ αποφασίσει για την τροποποίησησυμπλήρωση ή μη της αριθ. 265/2016 απόφασής του και ειδικότερα της παρ. (Α) αυτής ως εξής:
«Α) Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 108/2016 απόφασής του, περί
έγκρισης δημιουργίας Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξής του στο Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγείας, ως εξής:
΄΄Γ) Δεσμεύεται για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, στο ετήσιο πρόγραμμα
δράσης και στο τεχνικό πρόγραμμα ετών 2017, 2018, 2019 και 2020, πιστώσεων για την συντήρηση και την
υποστήριξη λογισμικού συστήματος για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας΄΄.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 108/2016 και 265/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
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