
           
 

                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ  
         ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                       
     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                Αριθμός Απόφασης:90/2021                                                                                                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                             Αναρτητέα στο Διαύγεια                                         
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                   24η  Συνεδρίαση  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ                               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

14ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 14 Σεπτεμβρίου 
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00  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: 1670/08.09.2021  
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 δώδεκα ( 12). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:           Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος      
Μέλη:                   Καζάς Ιωάννης - Δημότης 
                            Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα    
                            Χατζόπουλος Γεώργιος – Δημότης 
                            Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης 
                            Πανοβράκου Ελένη – 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:          Γαβρήλος Σταύρος -  Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος   
                            Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 
                            Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα 
                                                                                                                                                                                
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση 
των πρακτικών και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών 
Οικονομικών Υπηρεσιών & Γραμματειακής Υποστήριξης κα Σταμάτη Μαρία. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισήγαγε τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. 



ΘΕΜΑ 4ο  ημερησίας διατάξεως: Περί επισκεψιμότητας των ιστορικών μνημείων 
του Δήμου Ναυπλιέων 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 με την υποστήριξη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αργολίδας προτίθεται να πραγματοποιήσει επισκεψιμότητα στα 
ιστορικά μνημεία του Δήμου Ναυπλιέων, διότι αυτά αποτελούν τεκμήρια μιας 
σημαντικής ανταλλαγής ανθρώπινων αξιών και παρέχουν μια μοναδική, ή 
τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία μιας πολιτισμικής παράδοσης , ή ενός πολιτισμού 
που ζει ακόμα. 
Είναι άμεσα συνδεδεμένα με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης ιστορίας και γι’ αυτό 
το λόγο έχουν εξέχουσα οικουμενική αξία και αποτελούν τμήμα της κοινής 
κληρονομιάς της ανθρωπότητας. 
Τα μνημεία προσφέρουν στους επισκέπτες μια ιδιαίτερη αισθητική εμπειρία, καθώς 
αποτελούν συνήθως έργα υψηλής τεχνικής και αισθητικής αρτιότητας. 
Σε αντίθεση με τα συνήθη κτίσματα ενός αστικού τοπίου, τα μνημεία παλαιότερων 
ιστορικών περιόδων έχουν τη δική τους ταυτότητα που αντανακλά τελείως 
διαφορετικές αντιλήψεις για την λειτουργικότητα, το μέγεθος και τη συνολική εικόνα 
ενός οικοδομήματος. 
Ο Δήμος Ναυπλιέων διαθέτει στις Τοπικές Κοινότητες τα εξής ιστορικά μνημεία: α) 
Την Αρχαία Τίρυνθα β) Την Αρχαία Ασίνη γ) Την Μυκηναϊκή Ακρόπολη Μιδέας δ) 
Την Παλαιά και Νέα Μονή Ταλαντίου και ε) Τους Τάφους των Δενδρών. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε πως η επισκεψιμότητα στα ιστορικά μνημεία θα 
έχει ως έναρξη την Μονή Ταλαντίου ( Παλαιά και Νέα)   που βρίσκεται στο Αραχναίο, 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου, ήτοι 
στις 2 Οκτωβρίου 2021. 
Κατόπιν η κ. Τίνα Γκιόλα, Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. γνωστοποίησε την 
πρότασή της που αφορά την περιήγηση στην παλαιά πόλη του Ναυπλίου, όχι μόνο 
των επισκεπτών, αλλά και των δημοτών στις 3 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11:00 με αφετηρία την Πύλη της Ξηράς, αμισθί.   
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την επισκεψιμότητα του χώρου ανέρχεται στο 
ποσό των 400,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6413.001 με τίτλο:                
« Μεταφορές προσώπων» και αφορά την μετάβαση  των επισκεπτών με τουριστικό 
λεωφορείο στον χώρο της Ιεράς Μονής Ταλαντίου και επιστροφή αυτών. 
Περαιτέρω η Πρόεδρος εισηγείται την επισκεψιμότητα στον χώρο της Ιεράς Μονής 
Ταλαντίου ( Παλαιάς και Νέας) που κείται στην Τοπική Κοινότητα Αραχναίου, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πρωινή με 
τουριστικό λεωφορείο για τους επισκέπτες και σημείο αφετηρίας στο Δημαρχείο 
Ναυπλίου. 
Κατά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος προσήλθε και η κ. Χατζηνικολάου 
Μαριλένα, Εκπρόσωπος Εργαζομένων. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
 κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90 

 
Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει: α) Την επισκεψιμότητα στον χώρο της Ιεράς Μονής Ταλαντίου ( Παλαιάς 
και Νέας) που κείται στην Τοπική Κοινότητα Αραχναίου, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 2 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πρωινή με τουριστικό 
λεωφορείο για τους επισκέπτες και σημείο αφετηρίας στο Δημαρχείο Ναυπλίου και β) 
Την περιήγηση στην παλαιά πόλη του Ναυπλίου όχι μόνο των επισκεπτών αλλά και 
των δημοτών από την κ. Τίνα Γκιόλα, Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. στις 3 
Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 με αφετηρία την Πύλη της Ξηράς, 
αμισθί. 



Γ) Εξειδικεύει την πίστωση των 400,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-
6413.001 με τίτλο: « Μεταφορές προσώπων» και αφορά την μετάβαση  των 
επισκεπτών στις 2 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο με τουριστικό λεωφορείο στον 
χώρο της Ιεράς Μονής Ταλαντίου και επιστροφή αυτών. 
Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση 
της πίστωσης  και την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 14-09-2021 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                              
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο  από το 

Βιβλίο των πρακτικών 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 

 

 

 
 
 
   

 

 

 
 


