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  ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκδηλώσεων Π.Π.Ι.Ε.Δ.»                                           
                         
              Σήμερα στις 17/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 319/2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα 
τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν έξι από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., 
Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 

3. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

6. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 
ΘΕΜΑ 2ο  

   
 Η κα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη στο 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, αναφορικά με την έγκριση των εκδηλώσεων του ΠΠΙΕΔ και την εξειδίκευση 
των σχετικών πιστώσεων,  ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις του άρθ. 203, Ν. 4555/18: «1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
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Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται 
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 

δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 
 Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος του ΠΠΙΕΔ παρουσίασε αναλυτικά τις 
εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα, σύμφωνα με 
τους Κ.Α. εξόδων, στους οποίους αντιστοιχούν για τον εκάστοτε σκοπό: 
06/05/19  Έκθεση βιομηχανικών κτιρίων: εκτυπώσεις πανό & φωτογραφιών,  
χαρτών, αφίσες, προσκλήσεις, φυλλάδια (ΚΑ 02.15.6654.001), βιντεοσκόπηση (ΚΑ 
02.15.6471.001) 
13/05/19 Τιμητική βραδιά Ε. Κοταμανίδου: αφίσες, προσκλήσεις (ΚΑ 
02.15.6654.001), βιντεοσκόπηση 
13/05/19   Συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας από παιδιά δημοτικού: βιντεοσκόπηση 
15/05/19   Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων: αφίσες, προσκλήσεις (ΚΑ 
02.15.6654.001), βιβλία (ΚΑ 02.10.6611.002), βιντεοσκόπηση (ΚΑ 02.15.6471.001) 
17/05/19     Sleepover: βλ. Διεθνή ημέρα μουσείων 
12/06/19     Θεατρική παράσταση ΘΕΣΠΙΣ: φώτα & ήχο (ΚΑ 02.15.6471.001) 
18/06/19   Συναυλία Κακουράκη: αφίσες, προσκλήσεις (ΚΑ 02.15.6654.001), ηχητικά, 
αμοιβή ομάδας (ΚΑ 02.15.6471.001) 
01/07/19  Θεατρική παράσταση Διαμαντής Αλέξανδρος: φωτισμός (ΚΑ 
02.15.6471.001), αφίσες (ΚΑ 02.15.6654.001) 
 
            Μετά την ανωτέρω εισήγηση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του Δ.Σ. του ιδρύματος. Στη συνέχεια η κα Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη του 
Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κας Αντιπροέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου άρθ. 203, Ν. 4555/18 και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις και την εξειδίκευση των σχετικών 

πιστώσεών τους, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο ΠΠΙΕΔ 
σύμφωνα με τους Κ.Α. εξόδων, στους οποίους αντιστοιχούν για τον εκάστοτε σκοπό. 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2019 
         
         Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                                   
                          
 
          ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΕΜΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 


