
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ            
ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΘΘ 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
Από τθν υπ’ αρικ. 31η/2019 πράξθ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
Θμερομθνία 29-7-2019 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00  
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ οι κ.κ 
Πρόεδροσ  : Φλϊκου Αγγελικι, Διοικιτρια Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ 
Αντιπρόεδροσ  : Φαράντοσ Γεϊργιοσ, Αναπλθρωτισ Διοικθτισ Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ 
Μζλοσ   : Κλθςιάρθσ Αντϊνθσ 
Μζλοσ   : Κουλεντιανόσ Γεϊργιοσ 
Μζλοσ   : υρίγασ Μιχαιλ, Αναπλθρωματικό Μζλοσ 
Μζλοσ   : Χρονόπουλοσ Κων/νοσ, Δ/ντισ Ιατρικισ Τπθρεςίασ Ν.Μ. Άργουσ 
Μζλοσ   : Πετρουλά οφία, Αναπλθρ. Μζλοσ, Δ/ντρια Νοςθλευτικισ Τπθρεςίασ Ν.Μ. Άργουσ 
Μζλοσ   : Μπιμπισ Γεϊργιοσ, Εκπρόςωποσ Ιατρϊν Γ.Ν. Αργολίδασ 
Μζλοσ   : Λεβεντογιάννθ Βαςιλικι, Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων πλθν Ιατρϊν Γ.Ν. Αργολίδασ 
Γραμματζασ: Γεωργία Δζμου, Κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ Γ.Ν. Αργολίδασ  
Κλθκικανε τα τακτικά μζλθ κ. Κωςτάκθσ Προκόπθσ και κ. Γεωργίου Κωνςταντίνα, αλλά λόγω αδυναμίασ παράςταςισ του 
κλθκικανε τα αναπλθρωματικά μζλθ αυτϊν.   
Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ απαρτίασ το Διοικθτικό υμβοφλιο ειςζρχεται ςτθ ςυηιτθςθ των κεμάτων. 
 

ΘΕΜΑ 5o :  Ζγκριςη Απολογιςμοφ ΕΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ οικονομικήσ χρήςησ 2018 τησ Νοςηλευτικήσ Μονάδασ 
Άργουσ και ΚΕΦΙΑΠ 
Σίκεται υπόψθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου θ υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤ/17-7-2019 ειςιγθςθ του Οικονομικοφ Σμιματοσ τθσ 
Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ ωσ εξισ: 
«ασ υποβάλλουμε τον απολογιςμό ΕΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟΤ οικονομικισ χριςθσ 2018 που 
ςυνζταξε θ οικονομικι υπθρεςία του Ιδρφματοσ, προσ ζγκριςθ, τα αποτελζςματα των οποίων κατά τθν εκτζλεςθ του 
προχπολογιςμοφ διαμορφϊκθκαν ωσ κατωτζρω: 
 
Σαμειακό υπόλοιπο τθσ 31-12-2017     1.024.400,85 € 
Ζςοδα οικονομικισ χριςθσ 2018    7.763.592,77 € 
 
ΑΘΡΟΙΜΑ        8.787.993,62 € 
 
Πραγματοποιθκζντα ζξοδα κατά  το ζτοσ 2018  6.729.251,67 € 
Σαμειακό υπόλοιπο τθσ 31.12.2018   2.058.741,95 € 
 
ΑΘΡΟΙΜΑ   8.787.993,62 € 
 

Α΄ ΕΟΔΑ 
 
Σα ζςοδα, ςφμφωνα με τον ενιαίο απολογιςμό, που πραγματοποιικθκαν ςτθν διάρκεια τθσ οικονομικισ χριςθσ 2018 
προιλκαν από: 
 
1. Επιχορθγιςεισ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ: 
Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ λειτουργίασ «ΚΑΕ 0112», ποςό: 2.294.644,00 € 
Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ αποηθμίωςθσ εφθμεριϊν «ΚΑΕ 0115», ποςό: 905.750,00 € 
Επιχορθγιςεισ για αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ «ΚΑΕ 0116», ποςό: 227.250,00 € 
Επιχορθγιςεισ για λοιπζσ δαπάνεσ Διοίκθςθσ και Λειτουργίασ «ΚΑΕ 0119», ποςό: 7.070,64 € 
Επιχορθγιςεισ για εκτζλεςθ οριςμζνθσ δαπάνθσ «ΚΑΕ 0191», ποςό: 414.152,24 € 
Επιχορθγιςεισ για λοιποφσ ςκοποφσ «ΚΑΕ 0199», ποςό: 15.969,90 € 
Επιχορθγιςεισ Ν.Π.Δ.Δ., Οργανιςμοφσ –ι Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ «ΚΑΕ 0211», ποςό: 150.103,74 € 
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2. Ζςοδα από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του ΝΠΔΔ: 
Ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν προερχόμενα από Κράτοσ, ΝΠΔΔ και Κοινωνικι Αςφάλιςθ: 
   ΚΑΕ 3131 ποςό:   26.772,11 € 
   ΚΑΕ 3133 ποςό: 143.600,00 € 
   ΚΑΕ 3130 ποςό: 753.291,87 € 
Ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν Ιδιωτϊν ΚΑΕ (3143-3149), ποςό: 2.875,05 € 
 
3. Λοιπά ζςοδα του Νοςοκομείου τα οποία προζρχονται από: 
Σόκουσ από κατακζςεισ ςε Σράπεηεσ ΚΑΕ 3511, ποςό 10.340,92 € 
 
4. Ζςοδα υπζρ δθμοςίου και τρίτων: 
Ζςοδα υπζρ ΣΠΔΤ «ΚΑΕ 5221», ποςό: 689,07 € 
Ζςοδα υπζρ ΣΑΤ «ΚΑΕ 5242», ποςό: 4.996,91 € 
Ζςοδα υπζρ Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ «ΚΑΕ 5271», ποςό: 27.409,26 € 
Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου «ΚΑΕ 5291», ποςό: 196.826,46 € 
Ζςοδα υπζρ Ανεξάρτθτων Αρχϊν και λοιπϊν Φορζων «ΚΑΕ 5299», ποςό: 2.266,36 € 
 
5. Ζςοδα Δωρεζσ, Κλθρονομιζσ και Κλθροδοςίεσ: 
Ζςοδα από Δωρεζσ «ΚΑΕ 5411», ποςό: 2.000,00 € 
 
6. Ζςοδα λοιπϊν περιπτϊςεων: 
Λοιπζσ επιςτροφζσ ποςϊν που καταβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται «ΚΑΕ 5529», ποςό: 493,24 € 
Λοιπά ζςοδα που δεν κατονομάηονται ειδικά «ΚΑΕ 5689», ποςό: 206,88 € 
 
7. Ζκτακτεσ επιχορθγιςεισ: 
Ζκτακτθ επιχοριγθςθ για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων «ΚΑΕ 6118», ποςό: 600.000,00 €   
    
8. Ζςοδα Νοςοκομείου από παρελκόντα ζτθ: 
Ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν προερχ. από πλθρωμζσ τθσ Κοιν. Αςφ/ςθσ «ΚΑΕ 8413», ποςό: 
1.251.623,24 € 
Διάφορα ζςοδα «ΚΑΕ 8669», ποςό: 207.230,04 € 
 
9. Ζςοδα από Επιχ/ςεισ κλπ για επενδφςεισ: 
Επιχ/ςεισ για ανζγερςθ κτιρίων υγειονομικϊν ιδρυμάτων και κοινωνικϊν γενικά υπθρεςιϊν «ΚΑΕ 9133», ποςό: 
273.258,00 € 
Επιχ/ςεισ για τθν προμικεια μθχανικοφ και λοιποφ κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ «ΚΑΕ 9149», ποςό: 71.300,00 € 
Επιχ/ςεισ για τθν προμικεια οργάνων ακριβείασ μζτρθςθσ και ελζγχου κλπ. «ΚΑΕ 9345», ποςό: 33.480,00 € 
Επιχ/ςεισ για αποδοχζσ προςωπικοφ «ΚΑΕ 9411», ποςό: 67.777,93 € 
Επιχ/ςεισ για ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ και λοιποφσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ «ΚΑΕ 9412», ποςό: 23.995,27 € 
Επιχ/ςεισ για αποηθμιϊςεισ πρόςκετθσ υπθρεςίασ «ΚΑΕ 9416», ποςό: 48.219,64 € 
 
 
Κατόπιν των ανωτζρω, ο ςυνοπτικόσ απολογιςμόσ ανά κατθγορία εςόδου απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 
 
ΚΑΕ 1ου ΒΑΘΜΟΤ 

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΙΑ Απολογιςμόσ 2018 

0000 Επιχορθγιςεισ 4.014.940,52 € 

3000 Ζςοδα από τθν επιχειρ. Δραςτθριότθτα 936.879,95 € 

5000 Λοιπά Ζςοδα 234.888,18 € 

6000 Ζκτακτα Ζςοδα 600.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΧΖΤ4690Β4-ΟΩΣ



8000 Ζςοδα Παρελκόντων ετϊν 1.458.853,28 € 

9000 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ 518.030,84 € 

 ΤΝΟΛΟ  7.763.592,77 €  

 
 

Σαμειακό Τπόλοιπο (31/12/2016) 1.024.400,85 € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  8.787.993,62 € 

 
Β’ ΕΞΟΔΑ 

Αναλυτικότερα οι πλθρωμζσ που πραγματοποιικθκαν αφοροφν: 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΕ 

 Βαςικόσ μιςκόσ εκτάκτων «ΚΑΕ 0212», ποςό: 225.046,53 € ςτθν τρζχουςα χριςθ 

 Βαςικόσ μιςκόσ λοιπϊν υπαλλιλων, υπθρετϊν και εργατϊν «ΚΑΕ 0219», ποςό: 121.876,76 € ςτθν τρζχουςα 
χριςθ 

 Οικογενειακι παροχι «ΚΑΕ 0224», ποςό: 14.068,14 € ςτθν τρζχουςα χριςθ 

 Επίδομα επικίνδυνθσ & ανκυγιεινισ εργαςίασ «ΚΑΕ 0251», ποςό: 30.211,66 € ςτθν τρζχουςα χριςθ 

 Ειδικό Νοςοκομειακό επίδομα «ΚΑΕ 0257», ποςό: 9.762,66 € ςτθν τρζχουςα χριςθ 

 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία «ΚΑΕ 0261», ποςό: 66.107,52 € για τρζχουςα χριςθ και 23.536,99 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Αμοιβι για εργαςία κατά τισ εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ «ΚΑΕ 0263», ποςό: 166.513,80 € για 
τρζχουςα χριςθ και 5.646,84 € για παρελκοφςα χριςθ  

 Αποηθμίωςθ για ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια ι επιτροπζσ «ΚΑΕ 0264», ποςό: 825,00 € για τρζχουςα χριςθ και 
1.200,00 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ «ΚΑΕ 0269», ποςό: 22.893,65 € για τρζχουςα χριςθ και 11.348,47 € για παρελκοφςα 
χριςθ 

 Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν «ΚΑΕ  0277», ποςό:  534.638,97 € για τρζχουςα χριςθ και 51.192,84 € για παρελκοφςα 
χριςθ 

 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ που δεν κατονομάηονται ειδικά «ΚΑΕ 0289», ποςό: 13.207,61 € για τρζχουςα χριςθ 

 Λοιπζσ  αμοιβζσ φυςικϊν προςϊπων που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ «ΚΑΕ 0429», ποςό: 95.772,69 € για 
τρζχουςα χριςθ και 62.192,59 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Λοιπζσ αμοιβζσ νομικϊν προςϊπων που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ «ΚΑΕ 0439», ποςό: 26.936,69 € για 
τρζχουςα χριςθ και 8.781,87 € για παρελκοφςα χριςθ  

 Ζξοδα κθδείασ υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων «ΚΑΕ 0534», ποςό: 1.000 € για τρζχουςα χριςθ 

 Ειςφορζσ ςτον ΕΦΚΑ «ΚΑΕ 0561» και «ΚΑΕ 0562», ποςό 285.862,26 € για τρζχουςα χριςθ και 5.841,80 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ «ΚΑΕ 0563» και «ΚΑΕ 0564», ποςό: 69,59 € για τρζχουςα 
χριςθ και 13,61 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ ΕΟΠΤΤ «ΚΑΕ 0565» και «ΚΑΕ 0566», ποςό: 12.985,52 € για τρζχουςα χριςθ και 
1.933,98 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Οδοιπορικά ζξοδα μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλλιλων «ΚΑΕ 0711», ποςό:  2.804,26 
€ για τρζχουςα χριςθ και 743,15 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Θμεριςια αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλλιλων «ΚΑΕ 0721», ποςό: 
2.768,40 € για τρζχουςα χριςθ και 798,40 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Λοιπζσ μεταφορζσ «ΚΑΕ 0829», ποςό: 2.511,22 € για τρζχουςα χριςθ και 666,32 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Σαχυδρομικά τζλθ «ΚΑΕ 0831», ποςό: 1.822,50 € για τρζχουςα χριςθ 

 Σθλεφωνικά, τθλεγραφικά και τθλετυπικά τζλθ «ΚΑΕ 0832», ποςό: 29.847,56 € για τρζχουςα χριςθ και 1.631,04 
€ για παρελκοφςα χριςθ 

 Υδρευςθ και άρδευςθ «ΚΑΕ 0841» ποςό: 87.057,00 € για τρζχουςα χριςθ και 10.854,00 € για παρελκοφςα χριςθ 
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 Φωτιςμόσ και κίνθςθ (με θλεκτριςμό ι φωταζριο) «ΚΑΕ 0842», ποςό: 263.375,90 € για τρζχουςα χριςθ και 
79.307,56 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Πλυντικά «ΚΑΕ 0843», ποςό: 15,00 € για τρζχουςα χριςθ και 5.413,43 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Δαπάνεσ αποκομιδισ ιατρικϊν αποβλιτων «ΚΑΕ 0846», ποςό: 93.391,42 € για τρζχουςα χριςθ και 50.711,79 € 
για παρελκοφςα χριςθ 

 Διαφθμίςεισ και δθμοςιεφςεισ «ΚΑΕ 0851», ποςό: 1.695,08 € για τρζχουςα χριςθ και 350,30 € για παρελκοφςα 
χριςθ 

 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μόνιμων εγκαταςτάςεων (περιλαμβάνονται διάφορα) «ΚΑΕ 0879», ποςό: 248,00 
€ για τρζχουςα χριςθ και 2.199,76 € για παρελκοφςα χριςθ 

 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων «ΚΑΕ 0887», ποςό: 124.269,98 € για τρζχουςα χριςθ και 
62.638,93 € για παρελκοφςα χριςθ 

 υντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ «ΚΑΕ 0889», ποςό: 57.233,20 € για τρζχουςα χριςθ και 31.660,70 € 
για παρελκοφςα χριςθ 

 Αςφάλιςτρα και φφλακτρα ακινιτων, μεταφορικϊν μζςων κλπ. «ΚΑΕ 0892», ποςό:  589,04 € για τρζχουςα χριςθ 

 Λοιπζσ δαπάνεσ «ΚΑΕ 0899», ποςό: 51,32 € για τρζχουςα χριςθ και  108,10 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Φόροι «ΚΑΕ 0911», ποςό: 2.291,47 € για τρζχουςα χριςθ 

 Σζλθ «ΚΑΕ 0912», ποςό: 945,00 € για τρζχουςα χριςθ 
 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 Προμικεια γραφικισ φλθσ και μικροαντικειμζνων γραφείου «ΚΑΕ 1261», ποςό: 11.313,16 € για τρζχουςα χριςθ 
και 16.323,32 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων «ΚΑΕ 1292», ποςό: 620,91 € για τρζχουςα χριςθ και 239,94 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια εντφπων και δελτίων μθχανογράφθςθσ «ΚΑΕ 1293», ποςό: 1.092,40 € για τρζχουςα χριςθ και 
1.466,93 € για παρελκοφςα χριςθ  

 Λοιπζσ προμικειεσ εξοπλιςμοφ γραφείου, εργαςτθρίων και εκμεταλλεφςεων «ΚΑΕ 1299», ποςό: 230,64 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ «ΚΑΕ 1311», ποςό: 326.581,22 € για τρζχουςα χριςθ και 222.564,04 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ «ΚΑΕ 1312», ποςό: 915.063,33 € για τρζχουςα χριςθ και 238.620,16 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια ορκοπεδικϊν, προςκετικϊν και λοιπϊν υλικϊν αναπιρων «ΚΑΕ 1313», ποςό: 357.335,56 € για 
τρζχουςα χριςθ και 307.663,62 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια υλικοφ αιμοδοςίασ «ΚΑΕ 1329», ποςό: 9.710,68 € για τρζχουςα χριςθ και 1.867,44 € για παρελκοφςα 
χριςθ 

 Προμικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ «ΚΑΕ 1359», ποςό: 324.997,62 € για τρζχουςα χριςθ και 127.853,24 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ «ΚΑΕ 1381», ποςό:  22.781,47 € για τρζχουςα χριςθ και 
4.677,48 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων γενικά «ΚΑΕ 1413», ποςό: 1.486,30 € για τρζχουςα χριςθ 
και 6.647,74 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ υδραυλικϊν κλπ. ζργων «ΚΑΕ 1428», ποςό: 1.162,86 € για τρζχουςα χριςθ και 
2.101,55 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μονίμων εγκαταςτάςεων «ΚΑΕ 1429», ποςό: 7.281,69 € για 
τρζχουςα χριςθ και 15.202,76 € για παρελκοφςα χριςθ  

 Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ «ΚΑΕ 1439», ποςό: 
28.775,35 € για τρζχουςα χριςθ και 47.763,54 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια τροφίμων, ποτϊν, καπνοφ «ΚΑΕ 1511», ποςό: 60.198,10 € για τρζχουςα χριςθ και 19.579,63 € για 
παρελκοφςα χριςθ 
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 Προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν «ΚΑΕ 1611», ποςό: 35.189,90 € για τρζχουςα χριςθ και 7.533,63 € 
για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια υγραερίου – φωταερίων «ΚΑΕ 1613», ποςό: 51.370,07 € για τρζχουςα χριςθ και 16.149,11 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια φίλμσ «ΚΑΕ 1741», ποςό: 66.957,79 € για τρζχουςα χριςθ και 38.345,63 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Διάφορεσ προμικειεσ που δεν κατονομάηονται ειδικά «ΚΑΕ 1899», ποςό: 2.874,81 € για τρζχουςα χριςθ και 
1.091,23 € για παρελκοφςα χριςθ 

 
 
ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΘ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ Ε ΣΡΙΣΟΤ 

 Λοιπζσ επιχορθγιςεισ, ειςφορζσ και ςυνδρομζσ «ΚΑΕ 2499», ποςό: 24.556,32 € για τρζχουςα χριςθ και 
69.640,57 € για παρελκοφςα χριςθ 

 
 
ΠΛΘΡΩΜΕ ΑΝΣΙΚΡΙΗΟΜΕΝΕ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΕΟΔΑ 

 Επιςτροφζσ χρθμάτων επιχορθγιςεων που δεν απορροφικθκαν «ΚΑΕ 3193», ποςό: 97.580,04 € για τρζχουςα 
χριςθ 

 Απόδοςθ ςτο Σ.Π.Δ.Τ. των ειςπράξεων που ζγιναν γι’ αυτό «ΚΑΕ 3321», πόςο: 689,07 € για τρζχουςα χριςθ 

 Απόδοςθ ςτο ΣΑΤ των ειςπράξεων που ζγιναν γι’ αυτό «ΚΑΕ 3342», πόςο: 4.996,91 € για τρζχουςα χριςθ 

 Απόδοςθ ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.) των ειςπράξεων που ζγιναν γι’ αυτόν «ΚΑΕ 3371», 
πόςο: 27.409,26 € για τρζχουςα χριςθ 

 Απόδοςθ των ειςπράξεων που ζγιναν για λογαριαςμό του Δθμοςίου «ΚΑΕ 3391», ποςό: 196,826,46 € για 
τρζχουςα χριςθ 

 Λοιπζσ αποδόςεισ «ΚΑΕ 3399», ποςό: 2.266,36 € για τρζχουςα χριςθ 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 

 Προμικεια επίπλων «ΚΑΕ 7111», ποςό: 720,00 € για τρζχουςα χριςθ και 1.368,96 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, κλιματιςμοφ γραφείων «ΚΑΕ 7112», ποςό: 3.432,56 € για 
τρζχουςα χριςθ και 22.281,31 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικοφ και λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ «ΚΑΕ 7123», 
ποςό: 3.631,12 € για τρζχουςα χριςθ και 4.889,13 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια μθχανθμάτων εκτόσ από μθχανζσ γραφείου «ΚΑΕ 7127», ποςό: 139,00 € για τρζχουςα χριςθ και 
200,00 € για παρελκοφςα χριςθ 

 Προμικεια επιςτθμονικϊν οργάνων «ΚΑΕ 7131», ποςό: 3.440,80 € για τρζχουςα χριςθ και 10.205,20 € για 
παρελκοφςα χριςθ 

 
 
ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ 

 Προμικεια μθχ/κου και λοιποφ εξοπλιςμοφ που δεν κατονομάηονται ειδικά «ΚΑΕ 9149», ποςό: 71.300,00 € για 
τρζχουςα χριςθ 

 Αποδοχζσ προςωπικοφ «ΚΑΕ 9411», ποςό: 91.372,68 € για τρζχουςα χριςθ 

 Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ και λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ «ΚΑΕ 9412», ποςό: 29.651,11 € για τρζχουςα χριςθ 

 Αποηθμιϊςεισ πρόςκετθσ υπθρεςίασ «ΚΑΕ 9416», ποςό: 44.042,09 € για τρζχουςα χριςθ 
 
Κατόπιν των ανωτζρω, ο ςυνοπτικόσ απολογιςμόσ ανά κατθγορία δαπάνθσ απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 
 ΚΑΕ 1ου ΒΑΘΜΟΤ 

KAE ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΕΧΟΤΑ ΧΡΘΘ ΠΑΡΕΛΘΟΤΑ ΧΡΘΘ Απολογιςμόσ 2018 

0000 ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΤΠΘΡΕΙΕ 2.298.645,40 € 418.772,47 € 2.717.417,87 € 
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1000 
ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΚΑΣΆΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

2.224.793,22 € 1.076.181,63 € 3.300.974,85 € 

2000 
ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΘ 
ΕΙΟΔΘΜΑΣΩΝ Ε ΣΡΙΣΟΤ. 

24.556,32 € 69.640,57 € 94.196,89 € 

3000 
ΠΛΘΡΩΜΕ ΑΝΣΙΚΡΙΗΟΜΕΝΕ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΕΟΔΑ 

329.768,10 € 0,00 € 329.768,10 € 

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 11.363,48 € 39.164,60 € 50.528,08 € 

9000 ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ 236.365,88 € 0,00 € 236.365,88 € 

 T/Y 2017   2.058.741,95 € 

   ΤΝΟΛΟ     8.787.993,62 € 

 
 
Σο ςυνολικό φψοσ των απαιτιςεων ανζρχεται ςτο ποςό 24.840.572,92 € προερχόμενο από: 
 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ : 

Απαιτήςεισ τρζχοντοσ ζτουσ 4.462.868,78 € 

Απαιτήςεισ παρελθόντων ετών 20.377.704,14 € 

ΤΝΟΛΟ    24.840.572,92 € 

 
 
Σο ςυνολικό φψοσ των υποχρεϊςεων ανζρχεται ςτο ποςό  982.087,39 € προερχόμενο από: 

 

Τγειονομικό Τλικό 159.750,88 € 

Φάρμακα 139.409,09 € 

Ορθοπεδικό Τλικό 215.165,36 € 

Χημικά Αντιδραςτήρια 104.041,22 € 

Λοιπζσ Τποχρεώςεισ 363.720,84 € 

ΤΝΟΛΟ 982.087,39 € 

 
Σαμειακά Τπόλοιπα ΣΡΑΠΕΗΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ την 31.12.2018 
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Ο προχπολογιςμόσ οικονομικισ χριςθσ 2018 εγκρίκθκε με:  
 
 1. Σθν  αρ.:                         6/14-02-2018 απόφαςθ Δ..  
 2. Σθν  αρ.:        7104/12-03-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ  Τ.Πε.                
 3. Σθν  αρ.: Β2.α/Γ.Π. 14935/14-03-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ ζγιναν επτά (7) τροποποιιςεισ που εγκρίκθκαν ωσ εξισ:  
 
1η Σροποποίηςη:                    9/26-03-2018 απόφαςθ Δ.. 

                  13180/29-03-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ Τ.Πε. 
Β2.α/Γ.Π. 27397/13-04-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 

 
2η  Σροποποίηςη:                   18/04-06-2018 απόφαςθ Δ.. 

    23070/05-06-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ Τ.Πε. 
Β2.α/Γ.Π. 45783/19-06-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 
 

3η  Σροποποίηςη:                   25/10-08-2018 απόφαςθ Δ.. 
    32297/13-08-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ Τ.Πε. 

Β2.α/Γ.Π. 62640/23-08-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 
 

4η  Σροποποίηςη:                   30/26-09-2018 απόφαςθ Δ.. 
    40791/17-10-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ Τ.Πε. 

Β2.α/Γ.Π. 80483/02-11-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 
 
5η  Σροποποίηςη:                   37/15-11-2018 απόφαςθ Δ.. 

    45965/20-11-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ Τ.Πε. 
Β2.α/Γ.Π. 90076/23-11-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 

 
6η  Σροποποίηςη:                   41/17-12-2018 απόφαςθ Δ.. 

    51326/18-12-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ Τ.Πε. 
Β2.α/Γ.Π. 98887/20-12-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 

Σράπεηα EUROBANK, αρ. λογαριαςμοφ: 0026-0261-28-
0200721644   

2.115.311,86 € 

Σράπεηα EUROBANK, αρ. λογαριαςμοφ: 0026-0261-20-
0200722243         

30.697,34 € 

Σράπεηα EUROBANK, αρ. λογαριαςμοφ: 0026-0261-27-
0200810086     

22.892,49 € 

Σράπεηα EUROBANK, αρ. λογαριαςμοφ: 0026-0261-26-
0200722316 

21.712,97 € 

Σράπεηα EUROBANK, αρ. λογαριαςμοφ: 0026-0261-21-
0200791333 

2.934,70 € 

Σράπεηα  ALPHA BANK, αρ. λογαριαςμοφ: 673-00-2002002552 10.655,73 € 

Σράπεηα  ALPHA BANK, αρ. λογαριαςμοφ: 541-00-2001000145    96,71€ 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, αρ. λογαριαςμοφ: 26167896 2.584,87 € 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, αρ. λογαριαςμοφ: 1018109100002027 33.480,00 € 

  

ΤΝΟΛΟ ΣΡΑΠΕΗΩΝ                 2.240.366,67 € 

Ανεξόφλθτεσ επιταγζσ                - 181.624,72 € 

Μετρθτά ςτο ταμείο 0,00 € 

Δικαιοφχοι πάγιασ προκαταβολισ 0,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ 2.058.741,95 € 
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7η  Σροποποίηςη:                     43/27-12-2018 απόφαςθ Δ.. 

      52958/28-12-2018 ζγκριςθ τθσ 6θσ Τ.Πε. 
Β2.α/Γ.Π. 101193/20-12-2018 απόφαςθ Τ.Τ. 
 
 

ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΘ 31/12/2018 

 Σ.Π.  Π.Δ.Ε. 

Τπόλοιπο τζλουσ χριςθσ ςφμφωνα με τθν 
τράπεηα (extrait 31/12/2018) 

ευρϊ 2.240.366,67 
 

+Συχόν μετρθτά Σαμείου ευρϊ 0,00  

- Ανεξόφλθτεσ κρατιςεισ ΚΦΙΑ Ζτουσ 2018 ευρϊ 0,00  

- Ανεξόφλθτα ΧΕ ΕΑΠ 2018 ευρϊ -181.624,72  

- Κρατιςεισ Δεκεμβρίου 2018 ευρϊ 0,00  

+Διαφορά Λογιςτικοφ – Σαμειακοφ υπολοίπου  ευρϊ   

ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ευρϊ 2.058.741,95  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.058.741,95 

 
 

ΑΝΑΛΤΘ Σ.Τ. 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΚΣΙΚΟΤ Π/Τ 2.046.452,17 

+ Συχόν μετρθτά Σαμείου  

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΑ 12.289,78 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ  

ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ 2.058.741,95 

 
 
 
Ι  Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 
Σαμειακό   υπόλοιπο  ςτισ  31-12-2017 …….. 1.024.400,85 € 
Ειςπραχκζντα από 1.1.2018 - 31.12.2018.... 7.763.592,77 €  
------------------------------------------------------------------------------- 
ΤΝΟΛΟ     8.787.993,62 € 
  
Ζξοδα από 1.1.2018  - 31.12.2018........... 6.729.251,67 € 
Σαμειακό υπόλοιπο 31.12.2018……………. 2.058.741,95 € 
------------------------------------------------------------------------------ 
ΤΝΟΛΟ      8.787.993,62 €  
 

 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ, ζπειτα από  διαλογικι ςυηιτθςθ των μελϊν του και αφοφ 
ζλαβε υπ’ όψιν:  

 Σθν υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤ/17-7-2019 ειςιγθςθ του Οικονομικοφ Σμιματοσ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ  

 Σισ αρμοδιότθτεσ του Δ.. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005/τεφχοσ Αϋ) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει  

 Σθν υπ’ αρικ. Α2Β/Γ.Π. 53472/13-07-2016 (ΦΕΚ 385/18-7-2016/τεφχοσ ΤΟΔΔ) Τπουργικι Απόφαςθ περί 
διοριςμοφ Διοικιτριασ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ, όπωσ παρατάκθκε με τθν υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.41716/4-
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6-2019 (ΦΕΚ 351/10-6-2019/τεφχοσ ΤΟΔΔ) Τπουργικι Απόφαςθ περί παρατάςεων κθτείασ Διοικθτϊν 
Νοςοκομείων τθσ 1θσ, 2θσ, 3θσ, 4θσ, 5θσ 6θσ και 7θσ Τ.Πε.  

 Σθν υπ’ αρικ. Α2Β/Γ.Π. 65070/31-8-2016 (ΦΕΚ 474/12-9-2016/τεφχοσ ΤΟΔΔ) Τπουργικι Απόφαςθ περί διοριςμοφ 
Αναπλθρωτι Διοικθτι ςτο Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ  

 Σθν υπ’ αρικ. Α4β/Γ.Π. 77773/28-11-2018 (ΦΕΚ 712/ΤΟΔΔ/30-11-2018) απόφαςθ Τπουργείου Τγείασ περί 
οριςμοφ μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ 

 Σθν υπ’ αρικ. Τ4α/οικ. 91432/25-7-2011 (ΦΕΚ 2012/τ.Βϋ/9-9-2011 απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ περί κακοριςμοφ αρμοδιοτιτων του Ενιαίου υλλογικοφ Οργάνου Διοίκθςθσ  

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τον Απολογιςμό ΕΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ οικονομικισ χριςθσ 2018 τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ 
και του Κζντρου Φυςικισ και Ιατρικισ Αποκατάςταςθσ Αργολίδασ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), όπωσ αναφζρεται ςτθν 
ειςιγθςθ του Οικονομικοφ Σμιματοσ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ.  

2. Εγκρίνει τθν υποβολι του Απολογιςμοφ 2018 τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ και του ΚΕΦΙΑΠ ςτθν 6θ 

ΤΠΕ, προσ ζγκριςθ.  
3. Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Ν.Μ. Άργουσ όπωσ προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για 

υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ. 
4. Να αναρτθκεί θ παροφςα απόφαςθ ςτθ Διαφγεια. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Σο πρακτικό αυτό ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε & βεβαιϊκθκε. 
 
Θ ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                                                    ΣΑ ΜΕΛΘ 
-------------------                                                                                                 ----------------- 
Ο ΕΙΘΓΘΣΘ                        Ακριβζσ απόςπαςμα                                       Θ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
-----------------        Θ  Γραμματζασ  του  Διοικθτικοφ υμβουλίου          -------------------------- 
                                                              
                Γεωργία Δζμου 

ΑΔΑ: ΨΧΖΤ4690Β4-ΟΩΣ


		2019-07-31T12:52:18+0300
	Athens




