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ΑΝΑΡΤΗΤEA ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΠΙΕΔ 
 

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  1/2022                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4/2022                                                       
                
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση προγραμματισμού δράσεων ΠΠΙΕΔ 100 χρόνων μνήμης 
& ψήφιση σχετικών πιστώσεων»                                           
                        
             Σήμερα στις 21/02/22 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε το  Διοικητικό 
Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 56/2022 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 συμμετείχαν οκτώ 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. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ Η. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ 

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ Α. ΣΟΥΡΤΖΗ 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

4. ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ  

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ  

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ  

7. ΔΑΝΑΗ ΓΚΟΥΜΑ (αναπλ.)  

8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και τα αναπληρωματικά μέλη, κα Ζαλμά και  κ. 
Λέκκας. Ο κ. Πρόεδρος αποχώρησε στις 12.00. 
 
ΘΕΜΑ 5ο 

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό των προσεχών δράσεων του 

ΠΠΙΕΔ στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης των 100 χρόνων από τη μικρασιατική 

καταστροφή. Ο κ. Πρόεδρος σημείωσε ότι εκτός από τις εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας, το 

ΠΠΙΕΔ θα διοργανώσει δικές του δράσεις, μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται και 

περιοδική έκθεση κειμηλίων του Μουσείου «Φ. Χαϊδεμένου», τα οποία φυλάσσονται 

στην αποθήκη του. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η προμήθεια προθηκών, οι 

οποίες θα φιλοξενήσουν τα εν λόγω εκθέματα στον χώρο του Ιδρύματος. Μετά από 

ΑΔΑ: ΨΘΓΦΟΡΘΚ-ΜΞΝ



 

 

έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το κόστος προμήθειας των 

προθηκών θα ανέλθει έως του ποσού των 5.500,00 €. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η 

προμήθεια δύο (2) μεγάλων πανό (banner), τα οποία θα κοσμούν την εξωτερική 

πρόσοψη του κτιρίου του ΠΠΙΕΔ και θα αποτυπώνουν το σχετικό θέμα των 

εκδηλώσεων, με κόστος που θα ανέλθει έως του ποσού των 1.000,00 €. Τα μέλη του 

Δ.Σ. καλούνται να εγκρίνουν και να ψηφίσουν τα προαναφερθέντα χρηματικά ποσά. 

Τέλος, το μέλος του Δ.Σ., κ. Χ. Τσούλας, κατέθεσε προς συζήτηση σειρά προτάσεων 

για συμπληρωματικές δράσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο 

ΠΠΙΕΔ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης.  

 

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

Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει τη διεξαγωγή των προσεχών δράσεων που προγραμματίζονται στο 

ΠΠΙΕΔ, στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης των 100 χρόνων από τη μικρασιατική 

καταστροφή, όπως παρουσιάστηκαν στην εισήγηση του Προέδρου, και ψηφίζει την 

πίστωση, έως του ποσού των 5.500,00 €, για την προμήθεια των δέκα (10) 

προθηκών που θα φιλοξενήσουν την περιοδική έκθεση κειμηλίων του Μουσείου «Φ. 

Χαϊδεμένου», καθώς και την πίστωση, έως του ποσού των 1.000,00 €, για την 

προμήθεια δύο (2) μεγάλων πανό (banner), τα οποία θα κοσμούν την εξωτερική 

πρόσοψη του κτιρίου του ΠΠΙΕΔ και θα αποτυπώνουν το σχετικό θέμα. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 4/2022. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 
       
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                               
                                        
                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΘΓΦΟΡΘΚ-ΜΞΝ


		2022-02-28T12:46:53+0200
	Athens




