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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

18ης  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 18 Ιουνίου 2021, ημέρα 
Παρασκευή  και από ώρα 12:00 έως 12:30  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: 1082/18.06.2021  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 
δεκατέσσερις (14 ). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:           Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος:     Γαβρήλος Σταύρος -  Δημοτικός Σύμβουλος   
Μέλη:                   Καζάς Ιωάννης - Δημότης 
                            Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα    
                            Χατζόπουλος Γεώργιος – Δημότης 
                            Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης 
                            Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα 
                            Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα 
                            Σαλεσιώτης Μιχαήλ- Δημότης   
                            Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος    
                            Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης 
                            Παπακωνσταντίνου Αγγελική – Δημότισσα 
                            Μπικάκης Νικόλαος- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 
                            Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:          Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 
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Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση των 
πρακτικών, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & 
Γραμματειακής Υποστήριξης κα Σταμάτη Μαρία και η Διευθύντρια του Ν.Π. κα Ανδρεάδου 
Πολυξένη. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εξήγησε  ότι το κατεπείγον της  συνίσταται στο γεγονός ότι  το μοναδικό της θέμα αφορά  
πολιτιστική εκδήλωση της οποίας οι διαδικασίες  πρέπει να ολοκληρωθούν  έως τις 21 
Ιουνίου 2021 . 
 
ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟο ημερησίας διατάξεως: «Ανάθεση υπηρεσίας, παρουσίασης  
παραδοσιακών τραγουδιών  της ευρύτερης περιοχής του Μωριά και κυρίως της Αργολίδας  
στην εκδήλωση - συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Ναυπλίου ‘’Κ. ΝΟΝΗΣ’’ με τίτλο: ’Η 
επανάσταση του 1821 μέσα από τη μουσική’’  
 
 
  Στη συνέχεια η Πρόεδρος    έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:   
 
Με την υπ’ αριθ. 56/2021(ΑΔΑ:6ΒΓ1ΟΚΩΛ-8ΕΓ) ορθή επανάληψη, απόφαση του  
Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας,  που αφορά τις αμοιβές  και  την συμμετοχή 
καλλιτεχνών, στην διεξαγωγή  της μουσική εκδήλωσης - συναυλίας στο πλαίσιο των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του Δημοτικού Ωδείου Ναυπλίου ‘’Κ. ΝΟΝΗΣ’’ με 
τίτλο: ’Η επανάσταση του 1821 μέσα από τη μουσική’’, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 
Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, λόγω αποκλειστικότητας, σύμφωνα με την 
παρ.2β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. Εξειδικεύει την πίστωση του ποσού 1.900,00ευρώ 
στον Κ.Α 15-6471.008 με τίτλο «Δαπάνες για Φεστιβάλ καλοκαιριού» 
 
Μετά την υπ΄ αριθ.1079/18-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου, ο κ.Καππάκος Ηλίας 
υπέβαλε την υπ΄αριθ 1080/18-06-2021 προσφορά, η οποία εξετάστηκε από την Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 56/2021(ΑΔΑ: 6ΒΓ1ΟΚΩΛ-8ΕΓ) ορθή 
επανάληψη, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1081/18-6-
2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, η υποβληθείσα προσφοράς του κ. 
Καππάκου Ηλία πληροί τις προδιαγραφές της ανάθεσης και προτείνεται η ανάθεση στον εν 
λόγω ενδιαφερόμενο. 
 
Το Δ.Σ έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και 
έχοντας υπόψη: 
α) Την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,  
β) Το αριθμ.1081/18-06-2021  πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :58 

 
Α. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας, που  περιλαμβάνει την παρουσίαση  παραδοσιακών 
τραγουδιών  της ευρύτερης περιοχής του Μωριά και κυρίως της Αργολίδας στο πλαίσιο της  
καλλιτεχνικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου Ναυπλίου ‘’Κ. ΝΟΝΗΣ’’ με τίτλο: « Η 
επανάσταση του 1821 μέσα από τη μουσική’’ ,  την Δευτέρα21 Ιουνίου 2021 και ώρα 
21:00,στην πλατεία Φιλελλήνων,  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 
επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016, προϋποθέσεις,  εκτιμώμενης αξίας 1.900,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.,  
 
Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2021, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-
6471.008 και έχει  εκδοθεί η σχετική Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης. 

ΑΔΑ: Ψ7ΖΩΟΚΩΛ-1ΒΖ



 
Γ. Εγκρίνει το αριθμ. 1081/18-06-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
 
Δ. Αναθέτει την υπηρεσία, που  περιλαμβάνει την παρουσίαση παραδοσιακών  τραγουδιών 
της ευρύτερης περιοχής του Μωριά και κυρίως της Αργολίδας, στην καλλιτεχνική εκδήλωση 
του Δημοτικού Ωδείου Ναυπλίου ‘’Κ. ΝΟΝΗΣ’’ με τίτλο: « Η επανάσταση του 1821 μέσα από 
τη μουσική’’ στις 21 Ιουνίου 2021,  την Δευτέρα και ώρα 21:00, στην πλατεία Φιλελλήνων,    
στον Ηλία Καππάκο , με ΑΦΜ:117098701 ,ΔΟΥ:Σπάρτης , Δ/νση Σιμωνίδου 43 πόλη: 
Σπάρτη ,ΤΚ 23100,τηλέφωνο:6936128412 διότι η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις 
προδιαγραφές της πρόσκλησης και ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε το  
Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 56/2021(ΑΔΑ: 6ΒΓ1ΟΚΩΛ-8ΕΓ) ορθή επανάληψη 
απόφασή του. 
  
ΝΑΥΠΛΙΟ 18-06-2021 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΡΑΛΛΗ –ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
Ακριβές αντίγραφο από το  
βιβλίο των πρακτικών  
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 
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