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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ Γ.Ο.Π.Π.Α.Σ 
 
 

       Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Ο.Π.Π.Α.Σ ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 13ε 
Ννεκβξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19:00 ζηελ αίζνπζα ηνπ δεχηεξνπ 
νξφθνπ ( παιαηνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) ηνπ Γεκαξρείνπ Ναππιίνπ ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 1841/8.11.2019 
πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ θαο Ράιιε – Πηηζάθε Μαξίαο, ε νπνία επηδφζεθε 
λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε θάζε έλα 
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.    
       Γηαπηζηψζεθε απαξηία γηαηί επί ζπλφινπ δεθαπέληε (15) κειψλ, βξέζεθαλ 
παξφληεο δεθαπέληε (15). 
 
 ΠΑΡΟΝΣΔ                 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
Πξφεδξνο:         Ράιιε – Πηηζάθε Μαξία  -  Γεκνηηθή χκβνπινο 
Αληηπξφεδξνο: Γαβξήινο ηαχξνο -  Γεκνηηθφο χκβνπινο 
Μέιε:                 Υειηψηεο Κσλζηαληίλνο - Γεκνηηθφο χκβνπινο         
                           Καηεξηλάθνο Υαξάιακπνο – Γεκνηηθφο χκβνπινο εθ ηεο 
                           κεηνςεθίαο 
                           Πεξξάθεο Γεψξγηνο – Γεκνηηθφο χκβνπινο εθ ηεο κεηνςεθίαο  
                           αιεζηψηεο Μηραήι – Γεκφηεο 
                           Καδάο Ησάλλεο – Γεκφηεο 
                           Φαξνιφγνπ Μαξία – Γεκφηηζζα 
                           Υαηδφπνπινο Γεψξγηνο – Γεκφηεο 
                           Καξακάλνο Θενδφζηνο – Γεκφηεο, Αλαπιεξσηήο ηνπ θ. 
                           Κσλζηαληίλνπ Γεκνχιε- Γεκφηε 
                           Βακβαθά – Σδαβάξα Παξαζθεπή – Γεκφηηζζα 
                           Πεξξάθεο Δκκαλνπήι – Γεκφηεο 
                           Παλνβξάθνπ Διέλε – Γεκφηηζζα 
                           Παπαθσλζηαληίλνπ Αγγειηθή – Γεκφηηζζα 
                           Υαηδεληθνιάνπ Μαξηιέλα – Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ  
 
ΑΠΟΝΣΔ:   -  
 
Παξνχζα ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Ν.Π ηαχξνπ Άλλα γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ε Γηεπζχληξηα ηνπ Ν.Π. θα Αλδξεάδνπ Πνιπμέλε. 
 
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ε θα Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
πλεδξίαζεο θαη εηζήγαγε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. 

ΑΔΑ: ΨΠΜΜΟΚΩΛ-Τ3Ο



ΘΔΜΑ 5Ο:  Δπί αηηήζεσο ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία « Βπδαληηλνί & Παξαδνζηαθνί Αληίιαινη». 
 
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π. θα Ράιιε – Πηηζάθε Μαξία  εηζεγνχκελε ην 5ν ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο:  
Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 1715/22.10.2019 αίηεζε ε  Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή 
Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία « Βπδαληηλνί & Παξαδνζηαθνί Αληίιαινη» επηζπκεί 
ηελ παξαρψξεζε ηεο αίζνπζαο ηνπ Βνπιεπηηθνχ ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2019, 
εκέξα άββαην θαη ψξα 19:00 γηα λα ζπκκεηάζρεη θαη θέηνο ζηηο ενξηαζηηθέο 
εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Ναππιηέσλ γηα ηελ Άισζε ηνπ Παιακεδίνπ θαη ηελ 
απειεπζέξσζε ηνπ Ναππιίνπ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ κε κνπζηθή ενξηαζηηθή 
εθδήισζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη βπδαληηλνχο χκλνπο ηνπ Αγίνπ Αλαζηαζίνπ, 
πνιηνχρνπ ηεο πφιεσο, παξαδνζηαθά, δεκνηηθά, εζληθά, ηζηνξηθά ηξαγνχδηα 
κε αλαθνξά ζεκαηνινγηθή ζην Ναχπιην, Παιακήδη, Αθξνλαππιία θαη ην 
Μπνχξηδη, θαζψο θαη λεφηεξα ξεκπέηηθα, έληερλα θαη ιατθά, κε ηε ζπλνδεία 
κνπζηθψλ θαη νξρήζηξαο. 
O ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ν.Π. γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 372,00€ ν νπνίνο 
ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΚΑ 15-6112.000 κε ηίηιν: « Ακνηβή ηερληθψλ ζπληήξεζεο 
θαη ηερληθήο εθδειψζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. 
Αθνινχζσο ε Πξφεδξνο εηζεγείηαη ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ηεο 
Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία « Βπδαληηλνί & 
Παξαδνζηαθνί Αληίιαινη» κε ηνλ ΓΟΠΠΑΣ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 
άββαην 30 Ννεκβξίνπ 2019 θαη ψξα 19:00 ζηελ αίζνπζα ηνπ Βνπιεπηηθνχ. 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ εθηεζέληα 
θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  θαηά Πιεηνςεθία 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 74 
 

Δηο εθ ησλ κειψλ ηνπ Γ..  ν θ. Πεξξάθεο Δκκαλνπήι κεηνςήθεζε σο πξνο ηε 
δαπάλε ηεο εθδήισζεο, δηφηη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ δε δχλαηαη 
γηα ηελ ίδηα εθδήισζε ην θφζηνο απηήο λα κνηξάδεηαη ζηνλ Γήκν Ναππιηέσλ 
θαη ηνλ ΓΟΠΠΑΣ, ελψ φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ςήθηζε ζεηηθά. 
Α) Κάλεη απνδεθηή ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 
Β) Δγθξίλεη ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο 
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία « Βπδαληηλνί & Παξαδνζηαθνί Αληίιαινη» κε ηνλ 
ΓΟΠΠΑΣ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 30 Ννεκβξίνπ 2019 θαη ψξα 
19:00 ζηελ αίζνπζα ηνπ Βνπιεπηηθνχ. 
Γ) Δμεηδηθεχεη ηελ πίζησζε ησλ 372,00€ πνπ αθνξά ηελ πξναλαθεξζείζα 
εθδήισζε, ε νπνία ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ ΚΑ 15-6112.000 κε ηίηιν: « Ακνηβή 
ηερληθψλ ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο εθδειψζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Ν.Π. 
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε 
δηάζεζε ηεο πίζησζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

ΝΑΤΠΛΗΟ 13-11-2019 

                     Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ                                                                                               
 
         ΡΑΛΛΖ – ΠΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

Αθξηβέο αληίγξαθν  απφ ην 
Βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ 
 Ζ ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
        ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΝΑ 
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