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ΘΕΜΑ: «Έγκριση θεατρικής παράστασης Δ ΝΦ-ΝΧ – ΠΠΙΕΔ με θέμα: «Ο
ματωμένος γάμος»
Σήμερα στις 21/09/2021 ημέρα Τρίτη 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. 562/2021 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'.
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ΘΕΜΑ 2ο
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι o Δήμος σε συνεργασία με το Π.Π.Ι.Ε.Δ.
και το πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ, πρόκειται να
φιλοξενήσουν στο αίθριο του Ιδρύματος, στις 2 Οκτωβρίου, την παράσταση του
έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ», μετά από

πρόσκληση και προς ενίσχυση του σημαντικού έργου του τοπικού παραρτήματος της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Το Π.Π.Ι.Ε.Δ. καλείται να καλύψει το κόστος για
τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της ανωτέρω
θεατρικής παράστασης. Το ποσό για την κάλυψη του εξοπλισμού ανέρχεται στα
620,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του 2021 ΠΠΙΕΔ και συγκεκριμένα τον ΚΑ 02.15.6471.001 με τίτλο «Επιδείξεις,
δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα» διαμορφωμένης πίστωσης 12.000,00 €.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου, και όλα τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης στο ΠΠΙΕΔ
«ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, καθώς και την κάλυψη των
εξόδων για τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό αυτής από το Ίδρυμα. Το ποσό θα
ανέλθει στα 620,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 02.15.6471.001 με τίτλο
«Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα», διαμορφωμένης πίστωσης
12.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 27/2021.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.
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