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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 
16ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα την 16η  Δεκεμβρίου 
2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου             
( παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου) του Δημαρχείου Ναυπλίου σε τακτική 
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 2033/11.12.2019 πρόσκληση της 
Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη Μαρίας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.    
       Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε ( 15) μελών, βρέθηκαν 
παρόντες δεκατέσσερα ( 14). 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:         Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος: Γαβρήλος Σταύρος -  Δημοτικός Σύμβουλος 
Μέλη:                 Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος 
                           Κατερινάκος  Χαράλαμπος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της  
                           μειοψηφίας  
                           Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 
                           Κορίλη Δήμητρα – Δημότισσα, Αναπληρώτρια του κ. 
                           Σαλεσιώτη Μιχαήλ – Δημότη 
                           Σαγκιώτη Ελένη – Δημότισσα, Αναπληρώτρια του κ. Καζά 
                           Ιωάννη - Δημότη 
                           Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα 
                           Χατζόπουλος Γεώργιος - Δημότης 
                           Δημούλης Κωνσταντίνος - Δημότης 
                           Βαμβακά –Τζαβάρα Παρασκευή - Δημότισσα 
                           Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης 
                           Παπακωνσταντίνου Αγγελική – Δημότισσα 
                           Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
                                                                               
ΑΠΟΝΤΕΣ:        Πανοβράκου Ελένη - Δημότισσα 
     
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την 
τήρηση των πρακτικών και η Διευθύντρια του Ν.Π. κα Ανδρεάδου Πολυξένη. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης και εισήγαγε το 1ο  θέμα προ  ημερήσιας διατάξεως  σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 
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ΘΕΜΑ 1ο προ ημερησίας διατάξεως: Περί συνδιοργάνωσης της Δ/νσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας με τον ΔΟΠΠΑΤ για την 
πραγματοποίηση μαθητικού διαγωνισμού έκθεσης ιδεών με θέμα: « Τι 
γνωρίζετε για την ελληνική κλασική μουσική και πως επηρεάζει τον ελληνικό 
πολιτισμό?». 
 
Ο κ. Μπουγιώτης Δημήτριος, σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Ναυπλίου, 
εισηγούμενος το θέμα είπε: 
Φέτος διοργανώνονται πανελλαδικά διάφορες εκδηλώσεις προς τιμή του 
συνθέτη Ν. Σκαλκώτα, « 2019 – έτος Σκαλκώτα». 
Γι’ αυτό η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας πραγματοποιεί 
μαθητικό διαγωνισμό έκθεσης ιδεών με θέμα: « Τι γνωρίζετε για την ελληνική 
κλασική και πως επηρεάζει τον ελληνικό πολιτισμό?». 
Αυτό το ερώτημα θα τεθεί σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα 
κληθούν να γράψουν μια έκθεση εξακοσίων ( 600) λέξεων. Τα γραπτά θα 
αξιολογηθούν από καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι νικητές 
θα κερδίσουν τα δίδακτρα ενός έτους για την  παρακολούθηση μαθημάτων σε 
ένα μουσικό όργανο της επιλογής τους που θα διδαχτούν στο Δημοτικό Ωδείο 
Ναυπλίου. 
Ακολούθως η Πρόεδρος προτείνει τη συνδιοργάνωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας με τον ΔΟΠΠΑΤ, πραγματοποιώντας  μαθητικό 
διαγωνισμό έκθεσης  ιδεών προς τιμή  του συνθέτη Ν. Σκαλκώτα με θέμα: « Τι 
γνωρίζετε για την ελληνική κλασική μουσική και πως επηρεάζει τον ελληνικό 
πολιτισμό?». Επί πλέον οι νικητές θα κερδίσουν τα δίδακτρα ενός έτους για 
την παρακολούθηση μαθημάτων σ’ ένα μουσικό όργανο της επιλογής τους, 
που θα διδαχτούν στο Δημοτικό Ωδείο Ναυπλίου. 
 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89 

 
Α) Κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Αργολίδας με τον ΔΟΠΠΑΤ, πραγματοποιώντας  μαθητικό διαγωνισμό 
έκθεσης  ιδεών προς τιμή  του συνθέτη Ν. Σκαλκώτα με θέμα: « Τι γνωρίζετε 
για την ελληνική κλασική μουσική και πως επηρεάζει τον ελληνικό 
πολιτισμό?». 
Γ) Γνωστοποιεί ότι οι νικητές θα κερδίσουν τα δίδακτρα ενός έτους για την 
παρακολούθηση μαθημάτων σ’ ένα μουσικό όργανο της επιλογής τους, που 
θα διδαχτούν στο Δημοτικό Ωδείο Ναυπλίου. 
Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 16-12-2019 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                               
 
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο  από το 
Βιβλίο των πρακτικών 
 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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