ΑΔΑ: Β4Γ7ΩΕΒ-8ΡΛ
Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39348/02-08-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 237/2012
ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση και
λειτουργία
παραρτήματος
Ιατρείου
Κοινωνικής
Αποστολής στο Δήμο Ιλίου και έγκριση του σχεδίου του
Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, του Δήμου Ιλίου και της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
Σήμερα στις 1 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 38516/27-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 27-07-2012
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
&ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ.,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.,
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Σ.,
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.,
Οι Δ.Σ. κ.κ. Χαραλαμπόπουλος Ι., Λιόσης Γ., Αλεξόπουλος Γ. & Βέργος Ι. απεχώρησαν πριν από
τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και προσήλθαν στο 8ο θέμα της ημερήσιας
διατάξεως.
Ο Δ.Σ. κος Μπατσής Χ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας
διατάξεως.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος
Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη
ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και
λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
στο Δήμο Ιλίου και έγκριση του σχεδίου του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, του Δήμου Ιλίου και της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως
στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συζήτηση και λήψη
απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο
Δήμο Ιλίου και έγκριση του σχεδίου του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, του Δήμου Ιλίου και της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 39170/01-08-2012 σχετικό έγγραφο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας αποτελούν μία εξαιρετικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
που λόγω του αποκλεισμού τους από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξαναγκάζονται να
παραμελούν την υγεία τους, με μη αναστρέψιμες, τις περισσότερες φορές, επιπτώσεις. Το
φαινόμενο αυτό ενισχύεται καθημερινά και με την αύξηση του επιπολασμού και της επίπτωσης
πολλών νοσημάτων που μαστίζουν την κοινωνία μας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» έχουν ιδρύσει το Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής στο οποίο γιατροί – μέλη του ΙΣΑ προσφέρουν, σε εθελοντική βάση,
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) σε ενήλικες και παιδιά, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι
ταυτόχρονα.
Συνεκτιμώντας τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο Δήμο
Ιλίου καθώς και το έργο που επιτελείται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, στο
οποίο αποτυπώνεται καθημερινά η οικονομική δυστοκία και αδυναμία στην οποία έχει περιέλθει
σημαντικό ποσοστό των Δημοτών – Κατοίκων του Ιλίου κρίνεται αναγκαία η παροχή
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) σε όσους κατοίκους του Δήμου Ιλίου στερούνται
πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας πρωτογενούς και
δευτερογενούς πρόληψης.
Το Ιατρείο θα λειτουργεί με την παροχή υπηρεσιών από εθελοντές ειδικευμένους ιατρούς
μέλη του ΙΣΑ, συνεπικουρούμενους από ιατρούς χωρίς τίτλο ειδικότητας, καθώς και εθελοντές
πολίτες του Δήμου Ιλίου στη διοικητική, γραμματειακή και νοσηλευτική στήριξη.
Τη λειτουργία του παραρτήματος του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Δήμου Ιλίου θα
την παρακολουθεί Επιστημονικός διευθυντής και αναπληρωτής, οι οποίοι θα οριστούν από τον
πρώτο και δεύτερο των συμβαλλομένων. Ο επιστημονικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής του θα
παρακολουθούν τη λειτουργία του Ιατρείου και θα συμβουλεύονται την γνώμη του προέδρου του
ΙΣΑ και κάθε νομίμου εκπροσώπου του επί ιατρικών θεμάτων.
Τα λειτουργικά έξοδα του Ιατρείου τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο δεύτερος των
συμβαλλομένων, δηλαδή ο Δήμος Ιλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 γνωρίζοντας
ότι θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί των παιδιών από 20.08.2012 από το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής στο οποίο πρέπει να ενταχθεί και το προς ίδρυση παράρτημα στο Δήμο Ιλίου.
Προτείνουμε ως ακολούθως:
1. Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Ιατρείου
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Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο Ιλίου
2. Την έγκριση του σχεδίου συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
του Δήμου Ιλίου και της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ως
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται:
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ των
1) ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
2) ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
3) Της Μ.Κ.Ο.
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Αθήνα, σήμερα, την …Αυγούστου 2012, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
α) Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΣΑ), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό
του, κ. Γεώργιο Πατούλη,
β) Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νικόλαος Ζενέτος
γ) Η ΜΚΟ «Αποστολή» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Διευθυντή της, κ. Κωνσταντίνο
Δήμτσα
συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτή τη μεταξύ τους συνεργασία στο
πλαίσιο λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας αποτελούν μία εξαιρετικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα, που λόγω
του αποκλεισμού τους από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξαναγκάζονται να παραμελούν
την υγεία τους, με μη αναστρέψιμες, τις περισσότερες φορές, επιπτώσεις. Το φαινόμενο αυτό
ενισχύεται καθημερινά και με την αύξηση του επιπολασμού και της επίπτωσης πολλών νοσημάτων
που μαστίζουν την κοινωνία μας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» έχουν ιδρύσει το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής στο οποίο γιατροί – μέλη του ΙΣΑ προσφέρουν, σε εθελοντική βάση, πρωτοβάθμια
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φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) σε ενήλικες και παιδιά, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι ταυτόχρονα.
Ο Δήμαρχος Ιλίου,

συνεκτιμώντας: 1) τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν

διαμορφωθεί στο Δήμο Ιλίου 2) την από………………απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ιλίου να υλοποιήσει δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, μεταξύ των οποίων και τον θεσμό του
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», 3) το έργο που
επιτελείται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αποτυπώνεται καθημερινά η
οικονομική δυστοκία και αδυναμία στην οποία έχει περιέλθει σημαντικό ποσοστό των Δημοτών –
Κατοίκων του Ιλίου, αποφάσισε την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) σε όσους
κατοίκους του Δήμου Ιλίου στερούνται πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη και

στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης,
Ενόψει των ανωτέρω προβαίνουμε στη σύναψη «Συμφώνου Συνεργασίας»:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.Αντικείμενο της μεταξύ μας συνεργασίας είναι η ίδρυση παραρτήματος του Ιατρείου Κοινωνικής
Αποστολής

του

Δήμου

Ιλίου

και

επί

της

οδού

…………………………………………………………………………………………………………
….. το οποίο θα λειτουργεί με την παροχή υπηρεσιών από εθελοντές ειδικευμένους ιατρούς-μέλη
του ΙΣΑ.
2. Σκοπός του Ιατρείου αυτού θα είναι η παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στους πολίτες του Δήμου Ιλίου,
οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και ταυτόχρονα προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς
πρόληψης στην τοπική κοινωνία. Το Ιατρείο θα λειτουργεί με την παροχή υπηρεσιών από
εθελοντές ειδικευμένους ιατρούς μέλη του ΙΣΑ , συνεπικουρούμενους από ιατρούς χωρίς τίτλο
ειδικότητας, καθώς και εθελοντές πολίτες του Δήμου Ιλίου στη διοικητική, γραμματειακή και
νοσηλευτική στήριξη.
3. Τη λειτουργία του παραρτήματος του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Δήμου Ιλίου θα την
παρακολουθεί Επιστημονικός διευθυντής και αναπληρωτής, οι οποίοι θα οριστούν από τον πρώτο
και δεύτερο των συμβαλλομένων. Ο επιστημονικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής του θα
παρακολουθούν τη λειτουργία του Ιατρείου και θα συμβουλεύονται την γνώμη του προέδρου του
ΙΣΑ και κάθε νομίμου εκπροσώπου του επί ιατρικών θεμάτων.
4. Για τον παραπάνω σκοπό θα συγκροτηθεί πενταμελής επιτροπής παρακολούθησης και
συντονισμού, στην οποία θα μετέχουν τρία μέλη που θα ορίσει ο πρώτος συμβαλλόμενος, ένα
μέλος που θα ορίσει ο δεύτερος και ένα μέλος που θα ορίσει η τρίτη συμβαλλόμενη. Τα μέλη της
επιτροπής θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Το έργο της επιτροπής θα είναι η μηνιαία
ενημέρωση της συντονιστικής επιτροπής του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής για τα θέματα που
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ανακύπτουν, ο έλεγχος τήρησης της ποιοτικής παροχής ιατρικών υπηρεσιών, η τήρηση ιατρικής
δεοντολογίας, η οργάνωση και ο συντονισμός λειτουργίας του ιατρείου, η οργάνωση των
προγραμμάτων πληροφόρησης των πολιτών του Δήμου Ιλίου, η οργάνωση του εξοπλισμού του
ιατρείου με φαρμακευτικό, παραφαρμακευτικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό, η γνωστοποίηση των
απολογιστικών στοιχείων στην συντονιστική επιτροπή του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, η
δημοσιοποίηση των πεπραγμένων, η τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και διαχείρισης πόρων.
5. Τα λειτουργικά έξοδα του Ιατρείου τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

ο δεύτερος των

συμβαλλομένων, δηλαδή ο Δήμος Ιλίου.
6. Η διάρκεια του παρόντος συμφώνου ορίζεται μέχρι την λήξη της θητείας του δευτέρου των
συμβαλλομένων, δηλαδή τις επόμενες Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.
7. Η λειτουργία του Ιατρείου θα ξεκινήσει ύστερα από έγγραφη έγκριση του οικείου Ιατρικού
Συλλόγου, δηλαδή του πρώτου των συμβαλλομένων και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του Ν. 3418/2005.
8. Αρμόδιος για την άδεια λειτουργίας του Ιατρείου είναι ο πρώτος των συμβαλλομένων, ο οποίος
ως αρμόδιο όργανο θα την εκδώσει ύστερα από υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών, όπως
προβλέπονται στην Υ3β/Γ.Π/οικ.24948 (ΦΕΚ 713 Β’ 13-3-2012)
Με απόλυτη πεποίθηση ότι η μεταξύ μας συνεργασία θα αποτελέσει σημαντική παρέμβαση
στην Δημόσια Υγεία για τη Βελτίωση και την Προαγωγή της Ποιότητας Ζωής των πολιτών του
Δήμου Ιλίου.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο
Ιλίου
2. Εγκρίνει το σχέδιο Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των Ι.Σ.Α., Δήμου Ιλίου και της
Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», με περιεχόμενο όπως αυτό
αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για
την υπογραφή του παρόντος ως και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού υπό τον όρο όμως
δεν θα αναιρείται το ουσιαστικό περιεχόμενό του.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Παπαδογιαννάκη Α., Κόχυλα Κ. έδωσαν αρνητική ψήφο.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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