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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

23
ης

 Ιουνίου  2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ( δια ζώσης)  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. συνήλθε σήμερα στις 23 Ιουνίου 2022, ημέρα 

Πέμπτη και  ώρα 18:30 σε έκτακτη δια ζώσης  συνεδρίαση στην αίθουσα του δεύτερου 

ορόφου (παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου) του Δημαρχείου Ναυπλίου   κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως  ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και της αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 80819/31.05.2022 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 2676/Β΄/31.05.2022 όπως ισχύει, σύμφωνα με την υπ.’ 

αριθμ. πρωτ. 1676/23-06-2022 πρόσκληση της Προέδρου.  

Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντες 

δώδεκα (12). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Πρόεδρος:          Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -    

Δημοτική Σύμβουλος 

1. Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ     

της  μειοψηφίας 

2.  Αντιπρόεδρος  Χατζόπουλος Γεώργιος – Δημότης 2.  Γκόνης Κωνσταντίνος-Δημοτικός Σύμβουλος 

εκ της μειοψηφίας 

 

3. Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα    3.  Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης 

4. Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα   

5.  Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος  

6. Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος  

7. Καζάς Ιωάννης – Δημότης            

8. Μάρα Αικατερίνη - Δημότισσα  

9 . Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα  
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10.Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή - Δημότισσα  

11.Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος 

 Εργαζομένων    

 

12.Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης  

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται  στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων – δράσεων 

οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες και δεν  επαρκεί το  χρονικό διάστημα για την 

πραγματοποίηση των διαδικασιών.  

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Η κα Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και πριν τη συζήτηση του θέματος  της 

συνεδρίασης  καλεί το σώμα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος.  

 

Το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και της  

συζήτησης του θέματος . 

Θέμα 5
ο
  ημερησίας διάταξης: Περί συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Συλλόγου Θεσσαλών  

με το Ν.Π.  και εξειδίκευση πίστωσης.  

                                                                                                                                                                                                                 

Η Πρόεδρος του Ν.Π. κα Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία εισηγούμενη το 5
ο
 θέμα  ημερησίας 

διάταξης αναφέρει τα εξής: 

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ: 1497/07.06.2022 έγγραφο ο Σύλλογος Θεσσαλών Αργολίδας ζητά την 

συνδιοργάνωση με το Ν.Π.  μουσικής παράστασης – συναυλίας με παραδοσιακά τραγούδια 

της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2022  με 

τίτλο: « Αφιέρωμα στο Θεσσαλικό τραγούδι» στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. 

Η Θεσσαλία πληθυσμιακά και πολιτιστικά αποτελείται από διάφορους λαούς με βαθύτατη 

ελληνική καταγωγή, όπως οι Σαρακατσάνοι, οι Καραγκούνηδες, οι Βλάχοι κ.λ.π. Γι’ αυτό η 

εκδήλωση θα καλύψει ακουστικά, όλο αυτό το ξεχωριστό « φάσμα» ηχοχρωμάτων από 

διάφορες περιοχές της Θεσσαλικής Γής ( Άγραφα, Χάσια, Πήλιο, Ελασσόνα κ.α.)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης – συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 

2.900,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τους: 

- ΚΑ 15-6471.008 με τίτλο: « Δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιριού» το ποσό 

των 1.000,00€ που αφορά την ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της εκδήλωσης 

- ΚΑ 15-6114.000 με τίτλο: « Αμοιβές καλλιτεχνών» το ποσό των 1.900,00€ που αφορά την 

αμοιβή μουσικών. 

Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγείται την συνδιοργάνωση μουσικής παράστασης – συναυλίας 

του Συλλόγου Θεσσαλών Αργολίδας με το Ν.Π. που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 
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2022 με τίτλο: « Αφιέρωμα στο Θεσσαλικό τραγούδι» στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, καθώς 

και την εξειδίκευση πίστωσης του ποσού των 2.900,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τους: 

- ΚΑ 15-6471.008 με τίτλο: « Δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιριού» το ποσό 

των 1.000,00€ που αφορά την ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της εκδήλωσης 

- ΚΑ 15-6114.000 με τίτλο: « Αμοιβές καλλιτεχνών» το ποσό των 1.900,00€ που αφορά την 

αμοιβή μουσικών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και κατόπιν  

διαλογικής συζήτησης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94 

 

Α) Εγκρίνει το κατεπείγον της Συνεδρίασης. 

Β) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 

 

Γ) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση  μουσικής παράστασης – συναυλίας του Συλλόγου 

Θεσσαλών Αργολίδας με το Ν.Π. που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2022 με τίτλο:      

« Αφιέρωμα στο Θεσσαλικό τραγούδι» στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. 

    Δ) Εγκρίνει τις δαπάνες για την υλοποίηση της  εκδήλωσης  ως εκτέθηκαν ανωτέρω.  

    Ε) Εξειδικεύει την πίστωση του ποσού των 2.900,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τους: 

- ΚΑ 15-6471.008 με τίτλο: « Δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιριού» το ποσό 

των 1.000,00€ που αφορά την ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της εκδήλωσης 

- ΚΑ 15-6114.000 με τίτλο: « Αμοιβές καλλιτεχνών» το ποσό των 1.900,00€ που αφορά 

την αμοιβή μουσικών. 

        ΣΤ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση της   

πίστωσης και την  υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

ΝΑΥΠΛΙΟ 23-06-2022 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                          

         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο  από το 

Βιβλίο των πρακτικών 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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