
 

                                                                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 20ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ενάτη (29) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 20/24.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Βορδός Χρήστος 16 Ζιούπου Άννα 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18   

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19   

6 Ματέας Γεώργιος 20   

7 Δέας Παύλος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Σιδέρης Νικόλαος 23   

10 Γκλάβας  Γεώργιος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Καραφουλίδης Αναστάσιος 

4 Ζούνη Στέλλα 

5 Φυλαχτός Χρήστος 

6 Ξάκης Ιωάννης 

7 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Πάνο Ιωακείμ 

9 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Χριστιανού Αγγελική 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου κ. Στυλιανός Γεωργακούδης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης. 
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Αριθμός θέματος : 11
ο 

έκτακτο 

Συμμετοχή στο Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και 

Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη 

με θέμα για το 2016 «Πρόληψη της οστεοπόρωσης και των 

πτώσεων» 

Αριθμός Απόφασης : 438  

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 11
ο
 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση 

του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ., και έδωσε το λόγο στην κ. 

Βασιλική Τριανταφύλλου, η οποία ανέφερε τα εξής: «Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με 

τις σχετιζόμενες θεματικά επιστημονικές εταιρείες και τους αρμόδιους συλλόγους ασθενών, 

αναπτύσσει το πρόγραμμα «Ηπιόνη» για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και των πτώσεων, με 

στόχο την προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων ατόμων, που υποδέχονται οι σχηματισμοί του 

Υπουργείου (Νοσοκομεία, Κέντρα υγείας, Υγειονομικοί σταθμοί, Αγροτικά ιατρεία), αλλά και 

άλλα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας (Δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ κ.α.)  

Η Ε.Ε.Μ.Μ.Ο., σε συνεργασία με τον IOF (International Osteoporosis Foundation), του οποίου 

είναι μέλος, παρέχει τα εργαλεία, όσον αφορά την οστεοπόρωση, που είναι απαραίτητα στους 

λειτουργούς υγείας, για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με τις διεθνείς 

επιστημονικές προδιαγραφές. 

Το αναφερόμενο πρόγραμμα έχει  Πιλοτικό χαρακτήρα και εθνική  εμβέλεια προκειμένου να 

διαμορφωθούν τα δίκτυα των συνεργαζόμενων φορέων σε εθνικό , περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο και να εδραιωθούν οι διαδικασίες εκείνες που θα θεμελιώσουν την καθιέρωση και 

συνέχισή του για τα επόμενα έτη με διαφορετικό θέμα κάθε έτος .   

Το εν λόγω πρόγραμμα για το 2016 ειδικότερα στοχεύει στην  

θέματα υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη και διαχείριση της οστεοπόρωσης  καθώς και 

των πτώσεων  

φροντίδας και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων 

ποφυγή των πτώσεων στην Τρίτη Ηλικία και 

ιδιαίτερα σε επίπεδο Αγωγής Υγείας (αλλαγή στάσεων και συνηθειών  υιοθέτηση υγιούς 

τρόπου ζωής , τροποποίησης συμπεριφορών) 

πρόληψης (αποκατάσταση) 

Το  Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα ¨ΗΠΙΟΝΗ¨ απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών 

προκειμένου να ενημερωθούν και άτομα μέσης ηλικίας ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη 

ανίχνευση και διάγνωση περιστατικών και η ενίσχυση του ρόλου της διαχείρισης  των μη 

μεταδοτικών νοσημάτων και της αυτοφροντίδας . 

Συμμετέχοντες φορείς :  Οι δομές που μετέχουν στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος 

είναι : 

α. Δομές Υγείας και Υπηρεσίες του ΕΣΥ-ΠΕΔΥ 

β. Γενικές Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  των Περιφερειών της χώρας με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες των Π.Ε. 

γ. Αναγνωρισμένες θεσμικά δομές και υπηρεσίες των ΟΤΑΌΠΩΣ Δημοτικά Ιατρεία , ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ , Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, κ. ά με τη συνεργασία του Ελληνικού Διαδημοτικού 

Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας . 

δ. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις , Σύλλογοι Συνταξιούχων, 

Ιερές Μητροπόλεις και άλλες υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας  

Ο Δήμος Πολυγύρου υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην φροντίδα, 

πρόληψη , βοήθεια και στήριξη ειδικά της Τρίτης Ηλικίας επιβραβεύει ενέργειες και δράσεις 

που αποσκοπούν μέσω της συνεργασίας  τοπικών και περιφερειακών φορέων του τόπου στην 

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση και Επιμόρφωση των ατόμων αυτών. 
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Ο Δήμος Πολυγύρου απαντώντας στην  από 28-9-2016 και με αρ. πρωτ. 

Γ3δ/Δ.Φ.18Γ/Γ.Π.οικ.72241 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας  και  

 συνδράμοντας στην προσπάθεια αυτή συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα 

με το  Γενικό Νοσοκομείο του Νομόυ Χαλκιδικής , Υπεύθυνη του οποίου έχει οριστεί η κυρία 

Ε. Τσίγγανου   και με το ΠΕΔΥ Πολυγύρου, Υπεύθυνη του οποίου έχει οριστεί η κυρία Σ. 

Φαρδογιάννη  . Ως εκπρόσωπο του Δήμου ορίζουμε την κυρία Βασιλική Τριανταφύλλου 

προκειμένου να οργανώσει , συντονίσει και υλοποιήσει   τις δράσεις  σε όλα τα δημοτικά 

διαμερίσματα του Δήμου ώστε από το εν λόγω πρόγραμμα να επωφεληθούν οι δημότες μας .  

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την από 28-9-2016 και με αρ. 

πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ.18Γ/Γ.Π.οικ.72241 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας  και 

μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 Εγκρίνει την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος  

 Την συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στο Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – 

Ηπιόνη με θέμα για το 2016 «Πρόληψη της οστεοπόρωσης και των 

πτώσεων» 

 Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου την κυρία Βασιλική Τριανταφύλλου 

προκειμένου να οργανώσει , συντονίσει και υλοποιήσει   τις δράσεις  σε 

όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου ώστε από το εν λόγω 

πρόγραμμα να επωφεληθούν οι δημότες μας 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 438/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 9-12-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΩΔΒΩΞΜ-ΣΡΨ


		2016-12-12T10:39:47+0200
	Athens




