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Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος,  το θέμα, θέτει υπ’ όψιν των μελών την  από υπ’αριθμ 

πρωτ 27456/23 /11/2021επιστολή του κ. Ανδρέα Παπαδάκου προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

Γ.Ν. Ηλείας     η οποία έχει ως εξής: (διαβάζεται στα μέλη η επιστολή, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και επισυνάπτεται)  

 

«ΘΕΜΑ: Απάντηση για απόφαση ΔΣ ΗΛΕΙΑΣ περί αποδοχής δωρεάς μου 

- Λάβοντας υπόψη το απόσπασμα του 5ου θέματος του Δ.Σ. 40 ης /10-11-2021 ΔΣ ΓΝ Ηλείας 

“Σχετικά με αίτημα αποδοχής δωρεάς”, σας ενημερώνω τα παρακάτω: 

Στην επιστολή που σας είχα στείλει μέσω της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν. Αμαλιάδας, 

για την πρόθεσή μου περί αποδοχής δωρεάς καρδιολογικού εξοπλισμού, εφιστούσα την 

προσοχή οτι έχω κάνει και άλλες δωρεές. Πιο συγκεκριμένα έγραφα ότι “δεν θέλω να 

παραμένει εξοπλισμός δωρεάς και να «αχρηστεύεται» όπως η δωρεά μου για το Ψηφιακό 

Ακτινολογικό και τον εξοπλισμό Χειρουργείου των Τ.Ε.Π.”. Λόγω λοιπόν πρότερης 

καθυστέρησης και αστοχίας από πλευράς του Γ.Ν. Ηλείας να λειτουργήσει και να εκμεταλλευτεί 

προς το συμφέρον των πολιτών των δωρεών μου, καθώς και της συνεχούς υποβάθμισης του 

Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας με την μετακίνηση προσωπικού στο Γ.Ν. Πύργου, θέλησα να 

κατοχυρώσω αυτή την πρωτοβουλία μου υποστήριξης του έργου του Ιδιώτη καρδιολόγου, που 

τοποθετήθηκε πρόσφατα. 

Από την απόφαση διάβασα ότι ομόφωνα αποδεχθήκατε να μην δεχτείτε καμία πρόταση – όρο 

μου, τόσο ο Διοικητής όσο και τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ. Παρά το σεβασμό που έχω 

στο θεσμικό ρόλο των οργάνων, σας προτρέπω να ξανασυζητήσετε τους όρους μου και να τους 

ξαναδιαβάσετε προσεκτικά. Δεν είναι όροι που στρέφονται εναντίον κάποιου προσώπου ή 

μονάδας, απεναντίας κατοχυρώνει το ρόλο και το παρόν της Νοσηλευτικής μονάδας 

Αμαλιάδας. 

Τώρα αν θέλει ο Διοικητής του Γ.Ν. Ηλείας καρδιολογικό εξοπλισμό αντίστοιχο με αυτό που 

προτείνω για την Αμαλιάδα, δεν έχει κάτι άλλο παρά να μου το ζητήσει και να αφήσει στην 

Νοσηλευτική μονάδα να λειτουργήσει τουλάχιστον το Καρδιολογικό Ιατρείο και η Χειρουργική 

κλινική. 

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας. 

Μετά τιμής» 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα ακόλουθα:  

«Με τον όρο «δωρεά» εννοούμε την παροχή αντικειμένων χωρίς αντάλλαγμα και  χωρίς 

όρους. 

Η διοίκηση του νοσοκομείου θεωρεί πολύτιμη την κάθε συνεισφορά και μεριμνά για την 

βέλτιστη αξιοποίησή της προς όφελος της κοινωνίας και προς τιμήν του δωρητή. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης του νοσοκομείου με γνώμονα τις 

πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  » 
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Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   εισηγείται στα μέλη την επικαιροποίηση της  

40 ης /10-11-2021  απόφασης ΔΣ ΓΝ  Ηλείας «Σχετικά με αίτημα αποδοχής δωρεάς»  που 

αφορά στην αποδοχή της δωρεάς ενός  υπερηχοτομογράφου Μ8 του κατασκευαστικού οίκου 

MINDRAY  και μόνιτορ με εκτυπωτή από τον κ. Ανδρέα Παπαδάκο, χωρίς κανέναν 

περιοριστικό όρο από τον δωρητή, δεδομένου ότι το μηχάνημα, μετά την αποδοχή της 

δωρεάς,   αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας  το οποίο  έχει 

την ευθύνη της διαχείρισης του  σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν:   

1) Την υπ’ αριθμ 7541/08-11-2021 επιστολή του κ. Ανδρέα Παπαδάκου, 

2) Την  υπ’αριθμ 27456- 23 /11/2021επιστολή του κ. Ανδρέα Παπαδάκου προς τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. Γ.Ν. Ηλείας 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 περί αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

3) Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,    

4) Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας, και μετά από διαλογική συζήτηση,    

          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

την επικαιροποίηση της  40 ης /10-11-2021  απόφασης ΔΣ ΓΝ  Ηλείας «Σχετικά με αίτημα 

αποδοχής δωρεάς»  που αφορά στην αποδοχή της δωρεάς ενός  υπερηχοτομογράφου Μ8 του 

κατασκευαστικού οίκου MINDRAY  και μόνιτορ με εκτυπωτή από τον κ. Ανδρέα 

Παπαδάκο, χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο από τον δωρητή, δεδομένου ότι το μηχάνημα, 

μετά την αποδοχή της δωρεάς,   αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Γενικού Νοσοκομείου 

Ηλείας  το οποίο  έχει την ευθύνη της διαχείρισης του  σύμφωνα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κάτωθι. 

      

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

                                                                                                                           ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

                                               

       

                                                                                                             Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     

                                                                                                                                 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ              

                                               

 

           ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.   

                                                                             

      ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

      ΓΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ     

                                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                                   H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     

                                                                                                          ΧΑΝΤΖΗ ΖΩΗ 
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