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ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 6/2021                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2021                                                       
                
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μουσικής εκδήλωσης στο ΠΠΙΕΔ»                                           
 
             Σήμερα στις 25/06/2021 ημέρα Παρασκευή 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. 377/2021 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. 
 Επίσης, έχοντας υπόψη τα άρθ. 234 & 240 του Ν. 3463/06 και το άρθ. 67, 
παρ. 5 του Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 184, παρ. 1 του Ν. 4635/19, 
η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΠΙΕΔ πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν εννέα 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. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ 

3. ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ  

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

5. ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ  

6. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  

7. ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ  

8. ΛΥΔΙΑ ΒΕΝΤΗΡΗ  

9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 
ΘΕΜΑ 2ο  

 Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι το μουσικό συγκρότημα έντεχνης ελληνικής μουσικής 

«ΕΜΜΕΛΟΝ», κατέθεσε πρόταση για πραγματοποίηση στο ΠΠΙΕΔ, σε 

συνδιοργάνωση  με τον Δήμο ΝΦ ΝΧ, μουσικής εκδήλωσης - αφιερώματος στον 

Οδυσσέα Ελύτη, στις 5 Ιουλίου 2021, το οποίο θα ενταχθεί στο γενικό πλαίσιο των 



ΑΔΑ: 6ΠΚΠΟΡΘΚ-ΖΓ5 
 
καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ, ποσού 3.500,00 € 

(συμπ. 24%), συμπεριλαμβανομένης ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης, το οποίο θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό ΠΠΙΕΔ & συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.6471.001 με τίτλο 

«Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα», διαμορφωμένης πίστωσης 

12.000,00 €. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόταση του συγκροτήματος με το 

πρόγραμμα που προτείνεται. 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

μελών του Δ.Σ. του ιδρύματος. Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη του 

Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(8 υπέρ – 1 κατά ο κ. Αντωνόπουλος) 

 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης στο ΠΠΙΕΔ, στις 5 

Ιουλίου 2021, από το μουσικό συγκρότημα έντεχνης ελληνικής μουσικής 

«ΕΜΜΕΛΟΝ», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο ΝΦ - ΝΧ, μουσικής εκδήλωσης - 

αφιερώματος στον Οδυσσέα Ελύτη, το οποίο θα ενταχθεί στο γενικό πλαίσιο των 

καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ, ποσού 3.500,00 € 

(συμπ. 24%), συμπεριλαμβανομένης ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης, το οποίο θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό ΠΠΙΕΔ & συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.6471.001 με τίτλο 

«Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα», διαμορφωμένης πίστωσης 

12.000,00 €.  

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2021. 
    
         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                               
                                        
                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ   


