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ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήματος Μουσείου Μπενάκη παραχώρησης αντιγράφων
αντικειμένων μουσείου Φ.Χ. για πωλητήριο Μ.Π.»
Σήμερα στις 30/05/22 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. 365/2022 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'.
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ΘΕΜΑ 3ο
(Επανεισαγωγή από συνεδρίαση 04-05-22)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα εξής:
Το Πωλητήριο του μουσείου Μπενάκη έχει επιλέξει δύο από τα εκθέματα που
βρίσκονται στην αποθήκη του μουσείου μικρασιατικού ελληνισμού «Φιλιώ
Χαϊδεμένου» Δήμου ΝΦ-ΝΧ, προκειμένου να δημιουργήσει πιστά αντίγραφα προς
πώληση από το πωλητήριό του. Μετά από σχετικές τηλεφωνικές συνομιλίες που
πραγματοποιηθήκαν με το μουσείο Μπενάκη, και κατόπιν διευκρινίσεων,
ενημερωθήκαμε ότι τα καλαμάκια από την αρχειακή συλλογή του μουσείου μας που
επιθυμούν να εκτεθούν στο πωλητήριό του, θα χρησιμοποιηθούν ως αναδευτήρες.
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

Δεν εγκρίνει το ανωτέρω αίτημα του Μουσείου Μπενάκη για παραχώρηση δύο (2)
αντικειμένων από το αρχείο του μουσείου μικρασιατικού ελληνισμού «Φιλιώ
Χαϊδεμένου» προκειμένου να δημιουργήσει πιστά αντίγραφα προς πώληση από το
πωλητήριό του.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 13/2022.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.
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