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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.14027/13.7.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά
Ευφημία, 10. Αντζινάς Ιωάννης, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13.
Καλούδης Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης Ανδρέας, 16. Κουρή Μαρία, 17. Νικηφόρος
Ιωάννης, 18. Γρηγορέας Ιωάννης, 19. Γεωργίου Δημήτριος, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Κοκοτίνης Χρήστος, 22.
Καλαντίδης Δημήτριος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26.
Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Αγαδάκος Γεώργιος, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29. Χιωτέλης Ιωάννης, 30.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πούλος Ιωάννης, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1.
Χωματά Αικατερίνη, 2. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 6. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 7. Πίκουλα Αργυρώ, 8. Σόφης Γεώργιος, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου
κ. Μανταδάκης και ο κ. Κοντονίκας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 267/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Παραρτήματος Φροντίδας «ΑΓ. ΤΑΒΙΘΑ».

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Αγαδάκος, Αναγνώστου, Δουβή, Πούλος,
Ευσταθίου, Κουρής, Σεφτελής, Νικηφόρος)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», κ. Καλούδης, που εισηγήθηκε το 17ο θέμα της
ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.14431/2018 έγγραφό του το οποίο
έχει ως εξής:
Σας κοινοποιούμε την 87/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Αγωγής, Φροντίδας&
Αλληλεγγύης Κ.ΑΦ.Α.Δ.Η.Λ (Παύλος Πεντάρης)

που αφορά στην έγκριση κανονισμού Λειτουργίας του

παραρτήματος Φροντίδας «Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006
1

ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΡΥ-ΣΩΓ

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την 87/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» που αφορά στην έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Παραρτήματος Φροντίδας
«ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» και συγκεκριμένα που έχει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Διοίκηση της Μονάδος
Την ευθύνη της εύρυθμης διοίκησης και λειτουργίας του Παραρτήματος Φροντίδας «ΑΓΙΑ
ΤΑΒΙΘΑ» έχει το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προσωπικό
Το προσωπικό του παραρτήματος καθορίζεται από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του «Κέντρου Αγωγής,
Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) (ΦΕΚ 3258, Β΄τεύχος- 20/12/2003)
όπως τροποποιείται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες του Παραρτήματος και ακολουθώντας την νομοθεσία
που διέπει τη λειτουργία των κλειστών μονάδων φιλοξενίας Ηλικιωμένων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Πόροι του Παραρτήματος
Οι πόροι του παραρτήματος προέρχονται από:
1. Τον προϋπολογισμό του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.
2. Το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών (τροφεία)
3. Τις συνδρομές υποστηρικτών του σκοπού του.
4. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
και Δημόσιου Δικαίου ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τυχόν χορηγίες ιδιωτών
6. Κάθε δωρεά, κληροδοσία ή κληρονομιά υπέρ του Παραρτήματος.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Παροχές-Υποχρεώσεις του Παρατήματος
Το Παράρτημα «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» παρέχει:
1. Στέγαση,
2. Καθημερινή περιποίηση, φροντίδα και ψυχαγωγία,
3. Σίτιση,
4. Βασική ιατρική, παθολογική παρακολούθηση.
Το Παράρτημα δεν έχει την δυνατότητα να παρέχει κλινική υποστήριξη.
Όταν ο φιλοξενούμενος χρειάζεται κλινική υποστήριξη, αυτή δίνεται εκτός του Παραρτήματος, με ευθύνη
και δαπάνες του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Εάν ο ηλικιωμένος στερείται οικογενειακού υποστηρικτικού περιβάλλοντος το Παράρτημα φροντίζει για τη
μεταφορά του στο Νοσοκομείο ή σε ειδικό κέντρο κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόφιμοι του Παραρτήματος
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Στο παράρτημα γίνονται δεκτοί ηλικιωμένοι και των (2) φύλων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 60ο
έτος της ηλικίας τους, και αδυνατούν μόνιμα να παραμείνουν στο περιβάλλον του σπιτιού τους, στερούμενοι
οικογενειακής φροντίδας.
Οι υποψήφιοι τρόφιμοι κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι Δημότες ή κάτοικοι Ηλιούπολης.
Εξαίρεση του παραπάνω γενικού κανόνα μπορεί να υπάρξει μετά από εισηγήσεις των υπηρεσιών και
έγκριση από το Δ.Σ. του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.
Ωστόσο κανείς δεν γίνεται δεκτός στο Παράρτημα αν πάσχει:
1. Από μεταδοτική ασθένεια,
2. Σοβαρή ψυχική νόσο, τέτοια που να καθιστά αδύνατη την αρμονική του συμβίωση με άλλα άτομα ή
επιβάλλει τον περιορισμό του,
3. Από σοβαρά προβλήματα όρασης,
Επίσης δεν γίνεται δεκτός αν,
1. Είναι κατάκοιτος &,
2. Γενικότερα αν δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
Οι φιλοξενούμενοι συνεισφέρουν το 80% των εισοδημάτων τους , ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με
απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ., & ορίζεται ως « τροφεία».
ΑΡΘΡΟ 6ο
Διαδικασία εισαγωγής ηλικιωμένου/ης
Η εισαγωγή ηλικιωμένου ή ηλικιωμένης στο Παράρτημα Φροντίδας γίνεται μετά από αίτηση:
1.

Του/Της ηλικιωμένου – ηλικιωμένης

2. Συγγενούς του/της ( οικογενειακό περιβάλλον ) &
Μετά από επίσκεψη της υπηρεσίας μας στο περιβάλλον του/της υποψήφιου/υποψήφιας

και αφού

διαπιστωθούν ότι:
1. Ο /Η ηλικιωμένος/η είναι ενήμερος/η και συμφωνεί,
2. Δεν συντρέχουν αρχικοί λόγοι απόρριψης (όπως αυτοί περιγράφονται στο 5ο άρθρο του παρόντος
κανονισμού)
Ζητούνται και προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Γνωματευμένη Α/Α θώρακος,
2. Γνωματευμένο ΗΚΓ
3. Εξετάσεις αίματος (γενική, βιοχημικές, αντίδραση ηπατίτιδας Α,Β,C,

VDRL-εξέταση HIV, γενική

ούρων & καλλιέργεια εφόσον χρειάζεται),
4. Ψυχιατρική εκτίμηση (στην οποία αναφέρεται εάν ο ηλικιωμένος-η δύναται να συμβιώσει αρμονικά με
άλλα άτομα)
5. Εφόσον ο ηλικιωμένος-η λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή, ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος
συνοδευμένη από την αγωγή και τη δοσολογία αυτής.
6. Φωτοτυπία ταυτότητας
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7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
8. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (εκκαθαρισμένο) και Ε9
9. Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.
Μετά την προσκόμιση των παραπάνω ο /η υποψήφιος /α, μαζί με τα ιατρικά δικαιολογητικά του/της
εξετάζεται κατόπιν ραντεβού από τον ιατρό του Παραρτήματος, ο οποίος προσκομίζει εισήγηση (θετική ή
αρνητική) για την εισαγωγή.
Στην συνέχεια η υπηρεσία συντάσσει εισηγητική έκθεση (έκθεση κοινωνικής έρευνας) για τον υποψήφιο ή
υποψήφια, βάση της οποίας με τη σύμφωνη εισήγηση του Προέδρου, λαμβάνεται από το Δ.Σ. η απόφαση ή
μη της εισαγωγής.
Στην απόφαση εισαγωγής επίσης ορίζεται:
1. ο υπεύθυνος προς τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις προς το Νομικό πρόσωπο συγγενής του
φιλοξενούμενου (ονοματεπώνυμο & ΑΦΜ) καθώς και
2. το μηνιαίο ποσό των τροφείων.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υποχρεώσεις των φιλοξενούμενων
1. Να ρυθμίζουν την καταβολή των τροφείων τους σε περίπτωση μη ύπαρξης οικογενειακού
περιβάλλοντος, το οποίο θα πρέπει να προκαταβάλλεται κάθε μήνα.
2. Ο /Η εισαγόμενος/η στο παράρτημα, θα πρέπει να έχει μαζί του/της από τον ιματισμού του/της, μόνον
τα είδη τα οποία είναι σε καλή κατάσταση και χρήσιμα σε αυτόν.
3. Ο/Η εισαγόμενος/η θα πρέπει να παραδώσει

τον ιατρικό του/της φάκελο καθώς και την όποια

φαρμακευτική αγωγή ακολουθεί στην νοσηλευτική υπηρεσία του Παραρτήματος.
4. Οι τρόφιμοι θα πρέπει να έχουν αξιοπρεπή συμπεριφορά εντός και εκτός Μονάδας τόσον έναντι του
Δ.Σ. και του Ν.Π.

Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ., της υπηρεσιακής ιεραρχίας και του λοιπού προσωπικού του

Παραρτήματος, καθώς και έναντι των επισκεπτών του και των υπολοίπων φιλοξενούμενων.
5. Κάθε τρόφιμος υποχρεούται στην τήρηση του παρόντος κανονισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. του
Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.
6. Παράπονα μεταξύ των τροφίμων ή έναντι του προσωπικού αναφέρονται στον προϊστάμενο του
Τμήματος.
7. Σε κανέναν από τους φιλοξενούμενους δεν επιτρέπεται η ενάσκηση επαγγελματικής εργασίας προς ίδιον
όφελος εντός του Παραρτήματος.
8. Οι φιλοξενούμενοι έχουν την δυνατότητα να βγαίνουν από το Παράρτημα Φροντίδας, μετά από αδεία
του Προϊσταμένου του Τμήματος.
9. Οι Τρόφιμοι που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό και τις αποφάσεις των υπηρεσιών και των
αρμοδίων οργάνων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος και αιτιολογημένης απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. αποβάλλονται από το Παράρτημα Φροντίδας.
ΑΡΘΡΟ 8ον
Υποχρεώσεις συγγενών-φροντιστών
Οι φροντιστές των φιλοξενούμενων υποχρεούνται:
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1. Να προκαταβάλλουν κάθε μήνα το ποσό των τροφείων που συμφωνήθηκε με την απόφαση εισαγωγής
ή την απόφαση τροποποίησης αυτής.
2. Να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Ν.Π., προσκομίζοντας ότι δικαιολογητικό έχει σχέση με τον
φιλοξενούμενο όταν τους ζητηθεί.
3. Να φροντίζουν για την προμήθεια των φαρμάκων και των άλλων απαραίτητων ειδών που χρειάζεται
κάθε φορά ο συγγενής τους.
4. Να παραλαμβάνουν κάθε εβδομάδα τον ιματισμό (ρούχα) των συγγενών τους αντικαθιστώντας τα με
καθαρά.
5. Να συνοδεύουν τους φιλοξενούμενους σε νοσοκομείο και σε εξωτερικούς γιατρούς όταν υπάρχει τέτοια
ανάγκη.
6. Να αναλαμβάνουν την ευθύνη απομάκρυνσης των φιλοξενούμενων τους από το Παράρτημα, όταν
υπάρχει απόφαση απομάκρυνσης τους από το Δ.Σ. του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.
7. Να συμμορφώνονται και να τηρούν τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας και διατροφής.
8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω θα διακόπτεται η φιλοξενία &
9. Τυχόν οφειλές θα βεβαιώνονται τόσο στο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου, όσο και στο δικό τους.
ΑΡΘΡΟ 9ον
Λοιπά Ζητήματα
Το ημερήσιο πρόγραμμα, το διαιτολόγιο, το επισκεπτήριο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εσωτερική λειτουργία του Παραρτήματος που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζεται
κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του Τμήματος με απόφαση του Προέδρου του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.
ΑΡΘΡΟ 10ον
Τροποποιήσεις, βελτιώσεις Κανονισμού
Ο παραπάνω Ειδικός Κανονισμός, μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με αποφάσεις του Δ.Σ.
του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 267/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκκης, Γ.Χατζηδάκης, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Θ.Γιαννόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 23.7.2018

Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης,, Μ.Μπασούρης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,
Φ.Χρυσουλάκης, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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