ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 157
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 14643/8-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Πολίτης Σπυρίδων
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι ∆.Σ., κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Πολίτης
Σπυρίδων προσήλθαν πριν τη συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Κοντογεώργης Ηλίας, Κατωπόδη
Ευανθία, Σταµατέλου ∆ήµητρα απεχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος
ου
απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απεχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13ης/15
Συνεδρίασης του ∆ηµ.
Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό πολιτικού υπεύθυνου, ορισµό συντονιστή και αντικατάσταση µελών
συντονιστικής Επιτροπής του Προγράµµατος «Υγιείς Πόλεις» στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, πρόεδρος ∆.Σ.
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Λόγω απουσίας της Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κας Σωτηρίας Γαζή-Παρασκευά,
προεδρεύει ο πλειοψηφών δηµοτικός σύµβουλος, του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Χρήστος
Κατηφόρης.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργάκης Γεώργιος ο οποίος
διάβασε την εισήγησή του που έχει ως εξής:
Θέτουµε υπόψη των µελών του δηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1.
Την αριθµ. 339/2011 Απόφαση ∆.Σ. µε την οποία αποφασίσθηκε η συµµετοχή του
∆ήµου στην Ιδρυτική Γ.Σ. του Ενιαίου ∆ικτύου Υγείας των ∆ήµων.
2.
Την αριθµ. 109/2012 Απόφαση ∆.Σ. µε την οποία συστήθηκε η Συντονιστική
Επιτροπή και ορίσθηκαν τα µέλη της για την εφαρµογή του προγράµµατος «Υγιείς Πόλεις»
στο ∆ήµο Λευκάδας
3.
Την αριθµ. πρωτ. 30910/11-10-13 Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας µε την οποία
ορίσθηκε υπεύθυνος συντονιστής του προγράµµατος
4.
Την αριθµ. 148/2013 Απόφαση ∆.Σ. µε την οποία ο ∆ήµος Λευκάδας συµµετέχει στο
Πρόγραµµα Τηλεϊατρικής του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής
Υγείας και ορισµός υπεύθυνου ιατρού.
Συνοπτικά δε σας ενηµερώνουµε ως εξής:
Τι είναι το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας:
Το 2011 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Ενιαίου ∆ικτύου
Υγείας των ∆ήµων. Το ∆ίκτυο αυτό έχει προέλθει από την συνένωση τριών πιστοποιηµένων από
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας δικτύων που δραστηριοποιούνταν στον τοµέα της πρόληψης και
της προαγωγής της υγείας .
Στη Γενική Συνέλευση του 2011 αποφασίσθηκε η σύσταση επιστηµονικής µη κερδοσκοπικής
εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας». Έδρα
της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου και η δραστηριότητά της αφορά ολόκληρη την Επικράτεια.
Τα µέλη (δήµοι) που συµµετέχουν, υποχρεούνται σε ετήσια συνδροµή ανάλογη µε τον πληθυσµό
τους.
Σύµφωνα µε τις αρχές του προγράµµατος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. , ο κύριος στόχος του Εθνικού
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας είναι η υιοθέτηση και εφαρµογή του
προγράµµατος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. από τους ∆ήµους-µέλη και συνεπώς ο σχεδιασµός και η
ανάληψη δράσης για την προαγωγή της Υγείας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.
Για την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος Υγιείς Πόλεις απαιτείται: η εκπόνηση Σχεδίου Υγείας
της πόλης που θα αποτελεί το όραµα της πόλης για την υγεία της, µια στρατηγική χρονικά
προσδιορισµένη (συνήθως 3-5 χρόνια) µε µακροπρόθεσµους και βραχυπρόθεσµους στόχους που
επιδιώκει να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής στην πόλη.
Για το σχεδιασµό του Σχεδίου Υγείας της πόλης απαιτούνται βήµατα όπως:
-αποδοχή της αντίληψης της υγιούς πόλης και δέσµευση για την προώθηση της δηµοτικής πολιτικής
υγείας
-αποτύπωση της ταυτότητας υγείας της πόλης
-δηµόσια συζήτηση της υγείας της πόλης-διαβούλευση µε πολίτες-συµπεράσµατα και
δηµοσιοποίησή τους
-προτεραιότητες από το δήµο και περιοχές δράσης
-προϋπολογισµός Σχεδίου Υγείας της Πόλης και έγκρισή του από το ∆.Σ.
-εφαρµογή του Σχεδίου Υγείας και συνεχής αξιολόγηση της πορείας του
-ετήσιος απολογισµός του εφαρµογής του Σχεδίου και ενηµέρωση του ∆.Σ. µε έκθεση πεπραγµένων
Προκειµένου να εφαρµόζεται στους δήµους –µέλη το πρόγραµµα των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. τα
κριτήρια που τους αφορούν είναι:
-ορισµός πολιτικού υπεύθυνου που είναι αιρετός και έχει την πολιτική ευθύνη για την υλοποίηση του
προγράµµατος και την ενηµέρωση του δηµοτικού συµβουλίου
-ορισµός συντονιστή του προγράµµατος που είναι υπηρεσιακό στέλεχος του δήµου και έχει την
ευθύνη του συντονισµού του προγράµµατος µέσα στο δήµο προωθώντας την διατοµεακή
συνεργασία και συντονίζοντας όλες τις δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση του
προγράµµατος
-ορισµός συντονιστικής επιτροπής του προγράµµατος: αποτελείται από τους εκπροσώπους
υπηρεσιών και οργανισµών που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράµµατος. Οι πόλεις
αποφασίζουν µόνες τους την σύνθεση αυτής της επιτροπής γιατί την χρησιµοποιούν για να
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αναπτύξουν τις επιθυµητές συνεργασίες. Στην πιο απλή της µορφή έχει µέλη πολιτικούς και
υψηλόβαθµους υπηρεσιακούς παράγοντες από τους τοµείς και τις υπηρεσίες του δήµου που θα
εµπλακούν στην υλοποίηση του προγράµµατος π.χ. Κοινωνική Υπηρεσία, Καθαριότητα, Πράσινο,
Πολεοδοµία, Τεχνικές Υπηρεσίες, Παιδικοί Σταθµοί, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Νεολαίας
και Άθλησης κ.λπ. Είναι απαραίτητο όµως η σύνθεση αυτή να γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και να οριστούν τα µέλη της µε τις ιδιότητές τους. Τον συντονισµό των εργασιών της
επιτροπής έχει ο πολιτικός υπεύθυνος του προγράµµατος. Ο συντονιστής του προγράµµατος είναι
µέλος της Επιτροπής.
-ετήσιος απολογισµός των δράσεων του ∆ήµου ως Υγιούς Πόλης (αποστέλλεται στο Εθνικό ∆ίκτυο)
-συµµετοχή στις συναντήσεις εργασίας και τις δράσεις του δικτύου
-καταβολή συνδροµής στο Εθνικό ∆ίκτυο –για τον δήµο Λευκάδας ορίζεται στα 900,00 ευρώ
ετησίως
Ο ∆ήµος Λευκάδας µε την αριθµ. 339/11 απόφαση ∆.Σ. αποφάσισε την συµµετοχή του στο
Ενιαίο ∆ίκτυο Υγείας των ∆ήµων, την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας «Εθνικό ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας» και όρισε αιρετό πολιτικό υπεύθυνο.
Επίσης µε την αριθµ. 30910/11-10-2011 όρισε συντονιστή για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του προγράµµατος.
Με την αριθµ. 109/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου συστάθηκε 7µελής συντονιστική
επιτροπή µε την παρακάτω σύνθεση:
1. Ο εκάστοτε ∆ήµαρχος ή ο οριζόµενος από τον ∆ήµαρχο πολιτικός υπεύθυνος στο ∆ίκτυο και
µε την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής
2. Ο εκάστοτε αντιδήµαρχος υπεύθυνος για θέµατα Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου
3. Ο εκάστοτε Πρόεδρος ή οριζόµενο από τον Πρόεδρο µέλος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΣΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
4. Ο εκάστοτε πρόεδρος ή οριζόµενο από τον πρόεδρο µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου
5. ∆ύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που ασχολούνται και
εµπλέκονται µε θέµατα υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
6. Ο εκάστοτε οριζόµενος υπηρεσιακός συντονιστής του προγράµµατος υπάλληλος του ∆ήµου
Λευκάδας
Μέχρι σήµερα δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο Υγείας της Πόλης.
∆ράσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος Υγιείς Πόλεις στο ∆ήµο
Λευκάδας:
Α- Με την αριθµ. 148/13 απόφαση ∆.Σ. ο ∆ήµος Λευκάδας εντάχθηκε στο πρόγραµµα τηλεϊατρικής
και ορίσθηκε υπεύθυνος του προγράµµατος ο ιατρός του Κέντρου Υγείας Βασιλικής κος
Αναγνωστόπουλος Χρήστος µε αναπληρωτή του τον κο Μαραγκό Μιχαήλ, ιατρό του Π.Ι. Βλυχού.
Το πρόγραµµα τηλεϊατρικής της Vodafone υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Υγείας και του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην υλοποίησή του
συµµετέχουν το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και η εταιρεία Vidano.
Το πρόγραµµα αφορά στην διαδικασία λήψης εξετάσεων (καρδιογράφηµα, σπιροµέτρηση κ.λπ) σε
ασθενείς δηµότες , µέσω ειδικών ιατρικών µηχανηµάτων που παραχωρούνται στο ∆ήµο. Στη
συνέχεια οι εξετάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ανώνυµα) στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών µέσω του
δικτύου κινητής επικοινωνίας της Vodafone, µε σκοπό την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας
και υπηρεσιών ιατρικής συµβουλής, από ειδικευµένους ιατρούς που απαντούν µε τον ίδιο τρόπο.
Το πρόγραµµα για την λειτουργία του απαιτεί ορισµό υπεύθυνου ιατρού, την αποστολή 3 εξετάσεων
µηνιαία για νησιωτικούς δήµους, το συντονισµό των σχετικών µε το πρόγραµµα επικοινωνιακών
ενεργειών (ανάρτηση αφισών, δελτία τύπου κ.λπ) , την επιστροφή του εξοπλισµού εντός 15 ηµερών
σε περίπτωση που για χρονικό διάστηµα 2 µηνών από την έναρξη συµµετοχής στο πρόγραµµα δεν
υπάρχει η προαναφερόµενη συµµετοχή σε αυτό, η υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσηςπαραλαβής του εξοπλισµού που παραλαµβάνει ο υπεύθυνος ιατρός την ηµέρα της εκπαίδευσής
του.
Ο δήµος δεν έχει οικονοµική επιβάρυνση για την υλοποίηση του προγράµµατος.
Ενηµερωτικά αναφέρουµε ότι κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα λειτουργίας του Προγράµµατος έως
και τον Φεβρουάριο 2014 πραγµατοποιήθηκαν:
-15 ηµερήσιες συνεδρίες στις δηµοτικές ενότητες Λευκάδας, Ελλοµένου, Καρυάς και Απολλωνίων
-εξετάσθηκαν 62 άτοµα ηλικίας 40-75 ετών
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-διαγνώσθηκαν για πρώτη φορά 6 πνευµονολογικά περιστατικά, τρία καρδιολογικά και 3 µε
σακχαρώδη διαβήτη.
Τα ανωτέρω νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν µε περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο στο
Νοσοκοµείο Λευκάδας.
Β-στο πλαίσιο Εκστρατείας ενηµέρωσης του κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη
µας απεστάλη έντυπο υλικό που διανεµήθηκε ανάλογα.
Γ-Το έτος 2012 το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής, σε συνεργασία µε το
Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, υλοποίησε Πρόγραµµα
Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης µε τίτλο «Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Υγείας της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», διάρκειας 20 ωρών µε δικαίωµα συµµετοχής
κατά προτεραιότητα στους Νοσηλευτές που υπηρετούν σε µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας (Κέντρα Υγείας, ∆ηµοτικά Ιατρεία, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία κ.λπ). Ο ∆ήµος Λευκάδας ως
µέλος του ∆ικτύου εξασφάλισε προτεραιότητα στις αιτήσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων.
∆εδοµένης της εγκατάστασης της νέας ∆ηµοτικής Αρχής από 1-9-2014 και την ανάγκη
εκπροσώπησης του ∆ήµου µας στο ∆ίκτυο
εισηγούµαστε
1.
Τον ορισµό νέου αιρετού πολιτικού υπεύθυνου προς αντικατάσταση του απελθόντος,
προτείνουµε δε τον …………………..
2.
Τον ορισµό εκ νέου συντονιστή του προγράµµατος που είναι υπηρεσιακό στέλεχος του
∆ήµου, προτείνουµε δε την υπάλληλο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού
κα Γράψα Γεωργία, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε αναπληρώτρια την Σίδερη Ουρανία, κλάδου
∆Ε Νοσηλευτριών, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.
3.
Την αντικατάσταση των αιρετών µελών της ανωτέρω Επιτροπής
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα,
µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
1. Τον ορισµό του κ. Γεωργάκη Γεωργίου ως νέου αιρετού πολιτικού υπεύθυνου του προγράµµατος
2. Τον ορισµό της υπαλλήλου του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού κας
Γράψα Γεωργίας, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε αναπληρώτρια την Σίδερη Ουρανία,
κλάδου ∆Ε Νοσηλευτριών, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας ως εκ νέου συντονιστή του
προγράµµατος

3. Ορίζει µέλη της επιτροπής τους παρακάτω:
Α. Πρόεδρο της επιτροπής τον Γεωργάκη Γεώργιο
Β. Τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο για θέµατα Πολεοδοµίας κ. Χρήστο Κατηφόρη
Γ.
Τον εκπρόσωπο του ΝΠ∆∆ «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» που θα
ορισθεί µε Απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆.
∆. Τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου που θα ορισθεί µε Απόφαση του
Προέδρου της Επιτροπής.
Ε. Τους δηµοτικούς συµβούλους Νικόλαο Βικέντιο και Φίλιππο Σκληρό, των παρατάξεων της
µειοψηφίας που ασχολούνται µε θέµατα υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 157/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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