
           

           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ  
         ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                       
     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                   Αριθμός Απόφασης: 66/2021                                                                                                                        
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                 Αναρτητέα στο Διαύγεια                                          

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ               15η  Συνεδρίαση 
      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ . 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

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: ΩΧΓΔΟΚΩΛ-ΜΚΙ



Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισήγαγε το ακόλουθο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως. 
 
ΘΕΜΑ 4ο  ημερησίας διατάξεως: Περί συμμετοχής του Ν.Π. για την διεξαγωγή της 
εκδήλωσης με τίτλο: « Τρεις πόλεις για την Ελλάδα» και εξειδίκευση πίστωσης. 
       
H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω 
θέμα και είπε: 
Ο ΔΟΠΠΑΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των θερινών εκδηλώσεων του 
Δήμου Ναυπλιέων προτίθεται να συμμετάσχει στην live streaming μουσική 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Ναυπλίου στις 26 Ιουλίου 2021 
με τίτλο: « Τρεις πόλεις για την Ελλάδα», που θα συνδέσει μουσικά τρεις πόλεις 
σταθμούς δηλ. Αίγινα – Ναύπλιο – Αθήνα. 
Συμπληρώνοντας 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, σε μια χρονιά 
ορόσημο για τη χώρα, οι τρεις πόλεις που πρωταγωνίστησαν στην υπογραφή της 
ιδρυτικής πράξης του νέου ελληνικού κράτους, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας 
στέλνουν ένα μεγάλο μήνυμα « να αφουγκραστούμε όσα έχει να μας διηγηθεί το 
παρελθόν και να ατενίσουμε το εθνικό μας μέλλον με αισιοδοξία». 
Η Αίγινα, το Ναύπλιο και η Αθήνα λαμβάνουν τη σκυτάλη της  ιστορίας και, με όραμα 
αυτό να αποτελέσει την αρχή για ένα μόνιμο φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των τριών 
πόλεων, διοργανώνουν από κοινού μια μουσική σκυταλοδρομία. 
Την πόλη του Ναυπλίου εκφράζει μουσικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υλοποίησης της μουσικής εκδήλωσης ανέρχεται 
στο ποσό των 372,00€ που αφορά την μίσθωση τριακοσίων ( 300) πλαστικών 
καθισμάτων και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6471.008 με τίτλο: « Δαπάνες για 
φεστιβάλ καλοκαιριού» του προϋπολογισμού του Ν.Π.  
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγείται τη συμμετοχή του ΔΟΠΠΑΤ στην υλοποίηση 
της εκδήλωσης με τίτλο: « Τρεις πόλεις για την Ελλάδα» στις 23 Ιουλίου 2021 στο 
λιμάνι Ναυπλίου, που θα εκφράσει μουσικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.  
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
 κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66 

 
Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΔΟΠΠΑΤ στην υλοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο:      
« Τρεις πόλεις για την Ελλάδα» στις 26 Ιουλίου 2021 στο λιμάνι Ναυπλίου, που θα 
εκφράσει μουσικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. 
Γ) Εξειδικεύει την πίστωση των 372,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-
6471.008 με τίτλο: « Δαπάνες για φεστιβάλ καλοκαιριού» του προϋπολογισμού του 
Ν.Π., και αφορά την μίσθωση τριακοσίων ( 300) πλαστικών καθισμάτων. 
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 

ΑΔΑ: ΩΧΓΔΟΚΩΛ-ΜΚΙ
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