
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ  
         ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                       
     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                   Αριθμός Απόφασης: 69/2021 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                     Αναρτητέα στο Διαύγεια                                          

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                            16
η  Συνεδρίαση 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ      

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 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 14 Ιουλίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη  και από ώρα 10:00 έως 11:00  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: 1284/14.07.2021  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 
 
 
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  συνίσταται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες για την 
πραγματοποίηση της έκθεσης βιβλίου πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 28 Ιουλίου 2021.  
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ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ημερησίας διατάξεως: Επί αιτήσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.ΟΕ.Β.) 
 
Η Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα εξής:   
Με το υπ’ αριθ.Πρωτ.1284/14-7-2021 νέο αίτημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών 
Βιβλιοχαρτοπωλών ζητά την συνδιοργάνωση με το Ν.Π. της  έκθεσης βιβλίου στο Ναύπλιο 
από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021, καθώς και την 
μείωση του μισθώματος – χορηγίας στο ποσό των 1.000,00€ ώστε να καταστεί εφικτή η 
πραγματοποίηση της. 
Στο έγγραφό της η ΠΟΕΒ επισημαίνει ότι η μείωση αυτή οφείλεται στη μειωμένη συμμετοχή 
εκθετών και των επιπλέον δωρεάν περιπτέρων που ζητήθηκε  να χορηγήσουν και είναι 
απαραίτητη προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις της διοργάνωσης. 
Επίσης  η ΠΟΕΒ θέτει υπόψη ότι θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος δύο ημερών για την 
εγκατάσταση των περιπτέρων πριν την ορισθείσα ημερομηνία της χρονικής διάρκειας της 
έκθεσης, καθώς  και μίας ημέρας μετά τη λήξη της για την απομάκρυνση των περιπτέρων  
από τον εκθεσιακό χώρο. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει: α) Την υπ΄αριθμ. 27/2021 ΑΔΣ σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκαν τα εξής:  

- Η συνδιοργάνωση της έκθεσης βιβλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών  
            Βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδος με τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ, που θα πραγματοποιηθεί στην οδό 
            Ωνάση από Παρασκευή 30 Ιουλίου  2021 έως και την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 έναντι  
            μισθώματος 4.000,00€, το οποίο θα διατεθεί για τις εκδηλώσεις του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. 
       -    Η διάθεση τριών δωρεάν περίπτερα , ήτοι: α) στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, β) στον 
            Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού  Αργολίδος και  γ) στην Ένωση Συγγραφέων 
           και Λογοτεχνών Νομού Αργολίδος με σκοπό να προβάλλουν το έργο τους. 
β) Την υπ’ αριθμ. 57/2021 ΑΔΣ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση στον 
Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Ναυπλίου, ενός περιπτέρου ή όσων δύνανται για να 
εκθέσουν τα τοπικά βιβλιοπωλεία τα βιβλία τους. 
Περαιτέρω η Πρόεδρος προτείνει: α) Την μείωση του μισθώματος της ΠΟΕΒ στο ποσό των 
1.000,00€ για την χρονική διάρκεια από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Κυριακή 22 
Αυγούστου 2021 β) Η ΠΟΕΒ δύναται να εγκαταστήσει τα περίπτερα των εκθετών δύο ημέρες 
πριν την ορισθείσα ημερομηνία της χρονικής διάρκειας της έκθεσης, καθώς  και μίας ημέρας 
μετά τη λήξη της για την απομάκρυνση των περιπτέρων  από τον εκθεσιακό χώρο, 
επισημαίνοντας τις υπ΄αριθμ. 27/2021 και 57/2021 ΑΔΣ του Ν.Π. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ. Προέδρου και 
τα αναφερόμενα σε αυτήν,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :69 

 
Α) Κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει: α) Την μείωση του μισθώματος της ΠΟΕΒ στο ποσό των 1.000,00€ για την 
χρονική διάρκεια από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021  
β) Η ΠΟΕΒ δύναται να εγκαταστήσει τα περίπτερα των εκθετών δύο ημέρες πριν την 
ορισθείσα ημερομηνία της χρονικής διάρκειας της έκθεσης, καθώς  και μίας ημέρας μετά τη 
λήξη της για την απομάκρυνση των περιπτέρων  από τον εκθεσιακό χώρο, επισημαίνοντας 
τις υπ΄αριθμ. 27/2021 και 57/2021 ΑΔΣ του Ν.Π. 
Γ) Μετά το πέρας της έκθεσης θα αποκαθίσταται κάθε παρέμβαση του καταληφθέντος 
χώρου. 
Δ) Για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την λήψη όλων των 
απαιτούμενων αδειών και μέτρων ασφαλείας υπεύθυνη θα είναι αποκλειστικά η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών ( ΠΟΕΒ). 
Ε)  Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 
ΝΑΥΠΛΙΟ 14-07-2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΡΑΛΛΗ –ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
Ακριβές αντίγραφο από το  
βιβλίο των πρακτικών  
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 
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