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ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 6/2021                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2021                                                       
                
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραχώρησης & μεταφοράς έκθεσης «Τα κάστρα της 
Κων/λης» σε Μορφωτικό Σύλλογο Σερβίων»                                           
 
             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 ΓΡΕΝΤΖΕΛΙΑΣ  

7. ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ  

8. ΛΥΔΙΑ ΒΕΝΤΗΡΗ  

9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 
ΘΕΜΑ 3ο  

 Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 378/16-6-21 αίτηση του 

Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «Τα Κάστρα», ενημερώνει ότι προτίθεται να 

διοργανώσει μία εκδήλωση για την ανάδειξη των κάστρων της Κων/λης με έκθεση 

φωτογραφίας με τα τείχη της Κωνσταντινούπολης από τις 23 Αυγούστου 2021 έως 

31 Αυγούστου 2021 και ζητά από το Μουσείο «Φ. Χαϊδεμένου» να δανειστεί την 



έκθεση «Τα Κάστρα της Κωνσταντινούπολης» που αποτελείται από εξήντα (61) 

πίνακες προκειμένου να πλαισιώσουν την ανωτέρω έκθεση, και τα οποία θα 

επιστραφούν στο Μουσείο Φ.Χ. μετά τη λήξη της. Τονίζεται ότι για το δανεισμό των 

πινάκων θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, όπως συσκευασία και ασφαλής 

μεταφορά, συντήρηση, ασφάλιση και ασφαλής επιστροφή και αποσυσκευασία στο 

χώρο του Μουσείου. 

 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο κ. 

Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα ανωτέρω: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον δανεισμό της έκθεσης «Τα Κάστρα της Κωνσταντινούπολης» από 

που αποτελείται από εξήντα ένα (61) πίνακες προκειμένου να πλαισιώσουν την 

έκθεση που διοργανώνει ο Μορφωτικός ‘Ομιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» από τις 23 

Αυγούστου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2021, τηρουμένων όλων των νόμιμων 

διαδικασιών και με την υποχρέωση της άμεσης επιστροφής τους στο ΠΠΙΕΔ μετά τη 

λήξη της ανωτέρω έκθεσης. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2021. 
    
         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
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