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             Σήμερα στις 04/05/22 ημέρα Τετάρτη 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. 269/2022 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 επτά 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 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
2. ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ 
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
6. ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ (αναπλ. μέλος)  
7. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 
ΘΕΜΑ 1ο 

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό των προσεχών δράσεων του 
ΠΠΙΕΔ στα πλαίσια εκδηλώσεων μνήμης των 100 χρόνων από τη μικρασιατική 
καταστροφή. Ο κ. Πρόεδρος παρέθεσε τις εκδηλώσεις προς ενημέρωση των μελών, 
ως εξής: 

• 15/5/22 εγκαίνια περιοδικής έκθεσης κειμηλίων αποθήκης μουσείου Φ. Χ. & 
μουσική εκδήλωση ΑΛΚΜΑΝ (κόστος: 2.728,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%) 

• 18/05/22 παρουσίαση λευκώματος ΠΠΙΕΔ & ψηφιοποίησης μουσείου Φ.Χ. 
• 20/06/22 παιδική παράσταση Καραγκιόζη θεάτρου σκιών Π. Καπετανίδη με 

θέμα προσαρμοσμένο στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής (κόστος: 
270,00 €) 

• 09/10/22 παρουσίαση ντοκιμαντέρ για το ιαπωνικό πλοίο Tokei 
Maru/παρουσίαση σχετικού βιβλίου (δωρεάν) & μουσική εκδήλωση Ταξιάρχη 
Γεωργούλη - Μάρθας Μαυροειδή (κόστος: 2.728,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%) 

• Δράση 8 εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ΑΜΕΑ: 
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Στόχος:  η σύνδεση των συμμετεχόντων με τη μικρασιατική παράδοση  μέσα από 

την αφήγηση μικρασιατικών παραμυθιών και τη γνωριμία με μικρασιατικούς 
παραδοσιακούς χορούς κόστος: (2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%). 

 
Γενικά κόστη εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ: 

 Κόστος ήχου – φωτισμού (σύνολο εκδηλώσεων): 1.700,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
 Βίντεο – φωτογραφίες (σύνολο εκδηλώσεων): 1.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
 Αφίσες – προβολή (σύνολο εκδηλώσεων): 500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% & 

500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), Κ.Α. 00.6463.001 «Δημοσιεύσεις-Διαφημίσεις». 
 
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 ανωτέρω 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 τις κάτωθι πιστώσεις, του ΠΥ ΠΠΙΕΔ 2022 (Κ.Α. 15.6471.001 
«Επιδείξεις, δεξιώσ., εορτές και λοιπά θεάμ. (συμβ. βραβεία και έπαθ.)», ως εξής: 

 έως του ποσού των 5.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) για τη διεξαγωγή δύο (2) 
μουσικών εκδηλώσεων που θα πλαισιώσουν τα εγκαίνια της περιοδικής 
έκθεσης κειμηλίων της αποθήκης του μουσείου Φ. Χ. στις 15/05/22 & την 
παρουσίαση ντοκιμαντέρ για το ιαπωνικό πλοίο Tokei Maru/παρουσίαση 
σχετικού βιβλίου στις 09/10/22, αντίστοιχα.  

 έως του ποσού των 270,00 €, για τη διεξαγωγή παιδικής παράστασης 
Καραγκιόζη θεάτρου σκιών Π. Καπετανίδη, με θέμα προσαρμοσμένο στα 100 
χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής 

 έως του ποσού των 2.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), για τη διεξαγωγή δράσης 
8 εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ΑΜΕΑ από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 
2022. 

Τέλος, εγκρίνει και ψηφίζει τα εξής γενικά κόστη εκδηλώσεων:  
• Κόστος ήχου – φωτισμού (σύνολο εκδηλώσεων): 1.700,00 € (συμπ. ΦΠΑ 

24%), Κ.Α. 15.6471.005 «Ηχητικά - φωτισμός εκδηλώσεων» 
• Βίντεο – φωτογραφίες (σύνολο εκδηλώσεων): 1.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), 

Κ.Α. 15.6471.001 «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα» 
• Αφίσες – προβολή (σύνολο εκδηλώσεων): 500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), Κ.Α. 

15.6654.001 «Εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων, κ.λπ.» & 500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 
24%), Κ.Α. 00.6463.001 «Δημοσιεύσεις-Διαφημίσεις». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2022. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 
       
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                               
                                        
                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 


