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            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

28
ης

 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

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

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα 

Δευτέρα  και από ώρα 11:00 έως 13:00  σε δια περιφοράς κατεπείγουσα  συνεδρίαση    

(μέσω τηλεφώνου), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και των υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 , 40/20930/31-

03-2020, 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 1125/28.06.2021  πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη 

Μαρίας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου.    

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

πέντε (15 ). 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Πρόεδρος:          Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος:   Γαβρήλος Σταύρος -  Δημοτικός Σύμβουλος  

Μέλη:                 Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα 

                           Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα 

                           Χατζόπουλος Γεώργιος – Δημότης 

                           Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης 

                           Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα 

     Περράκης Εμμανουήλ - Δημότης  

                           Σαλεσιώτης Μιχαήλ - Δημότης 

                           Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος    

                           Παπακωνσταντίνου Αγγελική – Δημότισσα 

     Μπικάκης Νικόλαος - Δημοτικός Σύμβουλος εκ της  

                           μειοψηφίας  

                           Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

                           Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 

   Καζας Ιωάννης – Δημότης 

 

AΠΟΝΤΕΣ:      - 

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

πρακτικών. 

 

ΑΔΑ: ΨΔΗΓΟΚΩΛ-Ο5Ξ



Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισήγαγε το ακόλουθο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 ημερησίας διατάξεως: Περί συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Συλλόγου Απανταχού 

Ναυπλιέων « Ο ΝΑΥΠΛΙΟΣ» με το Ν.Π.  και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

Ο Δήμος Ναυπλιέων, ο ΔΟΠΠΑΤ σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Απανταχού Ναυπλιέων 
« Ο ΝΑΥΠΛΙΟΣ» διοργανώνουν μια μοναδική εκδήλωση στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας 
στις 30  Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με την ευκαιρία των 200 χρόνων από 
την απελευθέρωση της Ελλάδας.  
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία – παρουσίαση από την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κ. Μαρία 
Ευθυμίου με θέμα: « 200 χρόνια Ελληνικής Επανάστασης». 
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Academica Athens Orchestra με μια μοναδική συναυλία.  
Η Ορχήστρα Athens Academica, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά σχήματα στην 
Αθήνα. Συγκεντρώνει μουσικούς από όλες τις κορυφαίες ορχήστρες των Αθηνών, έχει τη δική 
της σειρά τακτικών συναυλιών κατά τη διάρκεια της σαιζόν και εμφανίσεις σ’ όλη την Ελλάδα. 
Αποτελείται από 20 άτομα, υπό την διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Νίκου 
Τσούχλου. 
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημότες του Ναυπλίου, το προσωπικό του Δήμου και του 
ΔΟΠΠΑΤ να μεταβούν στην ανωτέρω εκδήλωση, το Ν.Π. διαθέτει λεωφορείο λόγω της 
ύπαρξης αυξημένων θερμοκρασιών που καθιστούν δυσχερέστερη την μετάβαση στην Αθήνα 
με ιδιωτικά μέσα.    
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συμμετοχής του Ν.Π. για την παρακολούθηση της 
επετειακής αυτής εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 598,90€ το οποίο θα καλυφθεί από 
τον ΚΑ 15-6413.001  με τίτλο: « Μεταφορές προσώπων» του προϋπολογισμού του Ν.Π. και 
αφορά την μετάβαση των δημοτών και του προσωπικού του Δήμου Ναυπλιέων και του 
ΔΟΠΠΑΤ  στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών με λεωφορείο και την επιστροφή αυτών.  
Περαιτέρω η Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση του ποσού των 598,90€ το οποίο θα βαρύνει 
τον ΚΑ 15-6413.001 με τίτλο: « Μεταφορές προσώπων» του προϋπολογισμού του Ν.Π., 
προκειμένου να μεταφερθούν δημότες με λεωφορείο  στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών για την 
παρακολούθηση της επετειακής αυτής εκδήλωσης στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 20:30 με επιστροφή.   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ. Προέδρου 

και τα αναφερόμενα σε αυτήν,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59 

 

Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 

Β) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης του Συλλόγου των 

Απανταχού Ναυπλιέων « Ο ΝΑΥΠΛΙΟΣ» με τον ΔΟΠΠΑΤ που θα πραγματοποιηθεί στο 
Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 και 
θα περιλαμβάνει: α) ομιλία – παρουσίαση από την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κ. Μαρία 
Ευθυμίου με θέμα: 200 χρόνια Ελληνικής Επανάστασης και β) Το μουσικό σχήμα 
ACADEMIA ATHENS ORCHESTRA που θα παρουσιάσει μια μοναδική συναυλία. 
Γ) Εξειδικεύει την πίστωση των  598,90€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-
6413.001 με τίτλο: « Μεταφορές προσώπων» του προϋπολογισμού του Ν.Π., και 
αφορά την μετάβαση των δημοτών και του προσωπικού του Δήμου Ναυπλιέων και 
του ΔΟΠΠΑΤ  στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών με λεωφορείο και την επιστροφή 
αυτών.  
Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση 
της πίστωσης και την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 28-06-2021 

ΑΔΑ: ΨΔΗΓΟΚΩΛ-Ο5Ξ



                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ  

                                                                                             
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

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

 

 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔΗΓΟΚΩΛ-Ο5Ξ
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