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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της υπ’ αριθµ. 40/11.11.2015 τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Σήµερα, 11 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη, και ώρα 12.00, συνεδριάζει σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου ∆.Σ. κ. Τσαγδή ∆έσποινας, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του
διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού
Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο» στο Μαρούσι Αττικής.
Παρόντες, είναι οι κ.κ. 1. Τσαγδή ∆έσποινα, Πρόεδρος ∆.Σ., 2. Σµέρος Γεώργιος,
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ, 3. Ρακοπούλου Ζωή, τακτικό µέλος ∆.Σ., 4. Οικονόµου Νικόλαος,
τακτικό µέλος του ∆.Σ. εκπρόσωπος του ιατρικού προσωπικού και 5. Μαλίνογλου Νικόλαος,
τακτικό µέλος του ∆.Σ. εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού.
Απόντες οι κ.κ. ∆ρίβας Κωνσταντίνος και Κόλλιας Κωνσταντίνος τακτικά µέλη καθώς
και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών.
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η Υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού κ. Σταφυλά
Θωµαή.
Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Κατά την συζήτηση του θέµατος παρίσταται ο Προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος του
Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης κ. Τσατάνης Ιωάννης, ο οποίος αποχωρεί πριν τη λήψη
απόφασης.
Θέµα 25ο: Έγκριση Ισολογισµού Οικονοµικής χρήσεως 2014
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του
διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο υπ. αριθ.
11573/29-10-2015 του Τµήµατος Προµηθειών, το οποίο αναφέρει τα εξής:
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ΘΕΜΑ

: Έγκριση Ισολογισµού Οικονοµικής χρήσεως 2014.

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 254/3-3-2015 σχετικά µε «Έγκριση
δαπάνης για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και τήρηση αναλυτικής
Λογιστικής».
β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 135/12.2.2015 του έργου «Έλεγχος
λογιστικών καταστάσεων και υπογραφή του Ισολογισµού Οικονοµικής Χρήσης 2014».
γ) Ισολογισµός 31ης ∆εκεµβρίου 2014.
δ) Προσάρτηµα Ισολογισµού 31ης ∆εκεµβρίου 2014.

Με την (α) σχετική απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε δαπάνη για την κατάρτιση
των λογιστικών καταστάσεων του Ισολογισµού του έτους 2014 και µε το (β) σχετικό για τον
έλεγχο του Ισολογισµού από δύο ορκωτούς λογιστές και των έλεγχο των απογραφών που
διενεργήθηκαν στις 31-12-2014 Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και η τήρηση της
αναλυτικής λογιστικής, µετά από συλλογή προσφορών ανατέθηκε στην ΛογίστριαΦοροτεχνικό Χαρίκλεια Θεοδωρακοπούλου και ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων
και η υπογραφή του ισολογισµού οικονοµικής χρήσης 2014στην εταιρεία Ορκωτών
Λογιστών «ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».
Στις 20/10/2015 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση και έλεγχος του Ισολογισµού και του
παραρτήµατός, του έτους 2014, και κατατέθηκε στην οικονοµική υπηρεσία του νοσοκοµείου.
Σύµφωνα µε τo Προσάρτηµα Οικονοµικών Καταστάσεων και τον Ισολογισµό κατά τη χρήση
του 2014, το νοσοκοµείο παρουσίασε:
Ενεργητικό και Παθητικό ποσού 115.939.422,41 ευρώ, αυξηµένα σε σχέση µε το 2013
κατά 4,32% (111.132.964,44).
Απαιτήσεις ποσού 15.281.944,14 ευρώ έναντι 10.228.726,96 ευρώ το 2013, αύξηση κατά
49,40% η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση αποπληρωµής των απαιτήσεων ( νοσήλεια) από
τα Ασφαλιστικά ταµεία.
Υποχρεώσεις ποσού 2.288.344,39 ευρώ έναντι 2.253.729,67 το 2013 ήτοι αύξηση κατά
1,54%.
Αποσβέσθέντα πάγια έως 31/12/2014 4.724.091,97 ευρώ, έναντι 4.084.475,07 ευρώ το
2013, ήτοι αύξηση κατά 15,66% ευρώ. Το ποσό αυτό αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσης.
Έσοδα από πώληση υπηρεσιών και αγαθών για το 2014: 5.927.616,32 ευρώ, αυξηµένα
κατά 14,05 % σε σχέση µε το 2013 (5.197.590,04 ).
Το κόστος των αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 13.729.182,34 ευρώ, µειωµένο κατά
4,36% σε σχέση µε το 2013 (14.192.269,31).
Επιχορηγήσεις, τα λοιπά έσοδα για το 2014 ανήλθαν σε 10.523.383,73 ευρώ, µειωµένα
κατά 4,76 % σε σχέση µε το 2013 (11.049.523,21 ).
Τα αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων το 2014 εµφανίζουν κέρδη ύψους 1.611.735,82
ευρώ, έναντι κερδών 908.217,76 το 2012.
Μετά τα ανωτέρω προτείνουµε την έγκριση του Ισολογισµού 31ης ∆εκεµβρίου 2014.

και µετά από διαλογική συζήτηση
λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών
αποφασίζει κατά πλειοψηφία (µειοψηφεί το τακτικό µέλος Μαλίνογλου Νικόλαος)
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Αποδέχεται την εισήγηση της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω.

Εγκρίνει τον συνηµµένο Ισολογισµό Οικονοµικού Έτους 2014 του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων
Πεντέλης, µε ηµεροµηνία 31/12/2014, ο οποίος ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τους Ορκωτούς
Λογιστές.

Το θέµα οµόφωνα, επικυρώνεται σήµερα.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Σταφυλά Θωµαΐς

∆έσποινα Τσαγδή
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