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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                     15η   Συνεδρίαση 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

7μης  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ( μέσω skype) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 07 Ιουλίου 2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00  σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ Α’ 87-7.6.2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 ( 
ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03.2020 ( ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) 
και 30/03.2020, ( ΦΕΚ Α’ 75/30.03.2020 Π.Ν.Π « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του covid – 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ.  18318/13-03-2020, 40/20930/31-
03-2020, 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 1154/01.07.2021  
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 δεκατρείς  ( 13). 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:          Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική 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   

   Καζας Ιωάννης – Δημότης 
 
AΠΟΝΤΕΣ:      Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 
                       Γαβρήλος Σταύρος -  Δημοτικός Σύμβουλος- Αντιπρόεδρος  
 
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. 

ΑΔΑ: ΨΘΤ4ΟΚΩΛ-Ι5Ε



Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισήγαγε το ακόλουθο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως. 
 
ΘΕΜΑ 2ο  ημερησίας διατάξεως: Περί συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του 
Πολιτιστικού Συλλόγου « Αγία Μαρίνα» και της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ροεινού με το 
Ν.Π. και εξειδίκευση πίστωσης. 
       
H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω 
θέμα και είπε: 
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 960/08.06.2021 αίτησή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. 
Ροεινού « Αγία Μαρίνα» και η Τοπική Κοινότητα Ν. Ροεινού αιτούνται την 
συνδιοργάνωση με το Ν.Π. εκδήλωσης – δράσης στο πλαίσιο της έναρξης των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, που αφορά την ονοματοδοσία της πλατείας 
και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:30 στην πλατεία του Ν. Ροεινού. 
Κατόπιν η Πρόεδρος ανέφερε στο Δ.Σ. τα εξής: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Ν. Ροεινού εγκρίθηκε η μετατόπιση του ανδριάντα του Αρχιστρατήγου 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που υπάρχει στην κεντρική πλατεία. 
Ο λόγος της μετατόπισής του κατά πέντε περίπου μέτρα είναι αναγκαίος: 1) Για να 
αναμορφωθεί η πλατεία και να εξυπηρετεί τα πολιτιστικά δρώμενα. 2) Για να 
αναβαθμιστεί το ηρώο, αφού ήταν ατελές και προχειροκατασκευή από την προ 
15ετίας εγκατάστασή του, κάτι που δεν αρμόζει στην ιστορία της Τοπικής Κοινότητας 
και 3) Μετά την μεταφορά των ιστών των σημαιών που έγινε εκεί για να μην 
σκίζονται από τα διπλανά δέντρα, προστέθηκε και ένας τρίτος ιστός, για την 
ανάρτηση της σημαίας της Επανάστασης και έτσι όλο το σύνολο αυτό παρουσιάζει 
μια νέα ολοκληρωμένη εικόνα του μνημείου. 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Ν. Ροεινού εγκρίθηκε η ονοματοδοσία « πλατεία Αριστοδήμου & 
Θεοδώρας Τριγάζη» στο ανεξάρτητο δεξιό τμήμα της κεντρικής πλατείας , αυτό που 
υπάρχει μετά τον ασφάλτινο διαχωριστικό δρόμο που οδηγεί στο χωριό Προφήτης 
Ηλίας. Η τοποθέτηση της μικρής πέτρινης αναθηματικής βάσης, για την τοποθέτηση 
των ονομάτων τους που θα είναι χαραγμένα σε μαρμάρινη πλάκα 45 εκ. περίπου 
και συνολικού ύψους 130 εκ. θα γίνει με πρόσοψη προς την πλατεία, στο δεξιό 
μέρος αυτής πλησίον του υπάρχοντος υποσταθμού της ΔΕΗ και σε « σειρά» με το 
πίλαρ χειριστηρίων του σιντριβανιού, χωρίς να ενοχλεί την διάβαση και το οπτικό 
πεδίο κανενός. 
Αυτό θα γίνει για να τιμηθούν ο πρώην δημοδιδάσκαλος Αριστόδημος Τριγάζης και η 
σύζυγός του Θεοδώρα που την δεκαετία 1960 – 70 εργάστηκαν εδώ και πρόσφεραν 
κατά γενική ομολογία πολλά, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξαν οι τοπικοί 
φορείς. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υλοποίησης της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό 
των 894,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6471.008 με τίτλο: « Δαπάνες για 
φεστιβάλ καλοκαιριού» του προϋπολογισμού του Ν.Π. το οποίο αναλύεται ως εξής: 

- Ποσό 744,00€ για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με dj 
- Ποσό 150,00€ για την προμήθεια απονομής πλακετών  

Περαιτέρω η Πρόεδρος εισηγείται την συνδιοργάνωση εκδήλωσης – δράσης του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Ροεινού « Αγία Μαρίνα» και της Τοπικής Κοινότητας Ν. 
Ροεινού με το Ν.Π. που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:30 
στην πλατεία του Ν. Ροεινού, που αφορά την ονοματοδοσία της πλατείας                 
« Αριστόδημος και Θεοδώρα Τριγάζη» και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.   
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
 κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64 
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Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση εκδήλωσης – δράσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. 
Ροεινού « Αγία Μαρίνα» και της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ροεινού με το Ν.Π. που θα 
πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:30 στην πλατεία του Ν. Ροεινού, 
που αφορά την ονοματοδοσία της πλατείας « Αριστόδημος και Θεοδώρα Τριγάζη» 
και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.   
Γ) Εξειδικεύει την πίστωση των 894,00 €  το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-
6471.008 με τίτλο: « Δαπάνες για φεστιβάλ καλοκαιριού» του προϋπολογισμού του 
Ν.Π. το οποίο αναλύεται ως εξής: 

- Ποσό 744,00€ για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με dj 
- Ποσό 150,00€ για την προμήθεια απονομής πλακετών  

Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση 
της πίστωσης και την  υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 07-07-2021 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                              
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

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