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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθμός Απόφ.    155   /2021  

ΔΗΜΟΣ   ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                                          Αναρτητέα στο  Διαύγεια 

                                                                         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

 26ης/ 12-10-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε    την   Τρίτη   12    Οκτωβρίου  2021 και  ώρα 

19:30 μ.μ  σε τακτική  συνεδρίαση   με τηλεδιάσκεψη   μέσω της εφαρμογής “e:presence.gov.gr”, σε εφαρμογή 

των διατάξεων  του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) όπως 

τροποποιήθηκε με το  άρθρο  67 του  Ν. 4830/2021 και  την  υπ’ αρ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο  του 

ΥΠ.ΕΣ  και  ύστερα  από την με αρ. πρ. 16562/08-10-21  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κου Αυγουστόπουλου Σταύρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως   αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.    

Συμμετέχοντος του Δημάρχου κου Κωστούρου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από  τον Πρόεδρο του Δημ. 

Συμβουλίου κ.Σταύρο  Αυγουστόπουλο ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία,  αφού  σε σύνολο τριάντα τριών (33) 

μελών  συμμετείχαν   είκοσι  επτά   ( 27)   και   ήταν  απόντες  έξι  ( 6)  , οι  εξής:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Πρόεδρος :       Αυγουστόπουλος   Σταύρος  1. Ζέρβας   Χρήστος       ( δικαιολογημένα απών )  

2. Aντιπρόεδρος:  Θεοδωρακίδης Παναγιώτης 2. Μπούνος Ιωάννης       ( δικαιολογημένα απών)  

3. Γραμματέας:    Μπικάκης Νικόλαος 3. Μπαρού   Ραφαήλ       ( δικαιολογημένα απών )  

4.  Ράλλη –Πιτσάκη Μαρία 4. Δήμας  Ανδριανός 

5.  Καχριμάνης  Γεώργιος 5. Δικαίος Γεώργιος         ( δικαιολογημένα απών ) 

6.  Λυκομήτρος   Αλέξανδρος 6.Κατερινάκος Χαράλαμπος-Βασίλειος  

                                               (δικαιολογημένα απών ) 

7. Δρούγκας   Γεώργιος  

8.  Γαβρήλος   Σταύρος    

9.  Χρόνης   Νικόλαος    

10.  Αναστασίου-Σμυρναίου   Κωνσταντίνα    

11. Χελιώτης    Κωνσταντίνος  

12. Ζαφείρης Αναστάσιος  

13. Λέντζος   Παναγιώτης  

14. Καρέλης  Χρήστος  

15. Ρούτουλας  Κωνσταντίνος  

16. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος  

17. Αναγνωσταράς Παναγιώτης  

18. Μπουζαλάς  Γεώργιος    

19. Περράκης  Γεώργιος  

20. Νικολάου   Κωνσταντίνος   

21. Σαλεσιώτης   Αναστάσιος  

22. Γκόνης  Κωνσταντίνος  

23. Αλημπέρτη  Μαρία  

24. Μπακέας   Δημήτριος  

25. Λαμπρόπουλος    Ευάγγελος  

26. Καραγιάννης   Δημήτριος    

27. Καρμανιόλας   Γεώργιος   
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   (Με φυσική παρουσία  συμμετείχαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ:  Ράλλη -Πιτσάκη  Μαρία,  Αναστασίου-

Σμυρναίου Κωνσταντίνα, Καχριμάνης Γεώργιος, Καρέλης Χρήστος, Χελιώτης Κωνσταντίνος, Ζαφείρης 

Αναστάσιος, Λέντζος Παναγιώτης, Λεβεντογιάνννης Ευάγγελος, Αναγνωσταράς Παναγιώτης, Μπουζαλάς 

Γεώργιος, Σαλεσιώτης Αναστάσιος  και   Γκόνης Κωνσταντίνος). 
      
    Δε συμμετείχαν οι  Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων  Ναυπλίου κ. Δαμιανός Ιορδάνης , Αρίας κ. Κακουριώτης 

Κωνσταντίνος , Αγ.Αδριανού κ. Βλάσσης  Κωνσταντίνος, Δρεπάνου κ. Δωρής Σωκράτης , Αγ.Τριάδας κ. Μαστοράκος 

Γεώργιος  και  Ν. Τίρυνθας  κ. Κυριακόπουλος Δημήτριος ,   οι  οποίοι  είχαν  κληθεί  νόμιμα.     
 

    Παρών στη συνεδρίαση  ήταν   και ο Γεν. Γραμματέας κ. Μπούκουρης Παναγιώτης. 

 Πρακτικά τηρήθηκαν από τη  δημ. υπάλληλο  κα. Κατερίνα Χρηστάκου. 

 

 ( Μετά τη διαπίστωση της  απαιτούμενης από το   νόμο  απαρτίας    προτάθηκε  προς συζήτηση το  8ο , 9ο, 

10ο και 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μετά  το πέρας  της συζήτησης  των εν λόγω θεμάτων   συμμετείχε  

ο Δημ.Σύμβουλος   κ.Καρμανιόλας Γεώργιος)  .   

  

  Για το   1ο   θέμα  ημερήσιας διάταξης    περί  «  ορισμού  μελών στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΝΠΔΔ   

με την επωνυμία « Δημοτικός   Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού ,Τουρισμού  και  Περιβάλλοντος 

Δ.Ναυπλιέων »(Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ) »  ο  κ. Πρόεδρος      εισηγείται τα εξής:  

Έχοντας  υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

β) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ'Α/2019) όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 , όπου προβλέπεται ότι:: 

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, 

προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, 

καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των 

μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 

ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν 

μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις 

λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν 

στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά.  …. 

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή 

περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 

μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν 

εισάγεται στο συμβούλιο.» 
   

γ) Τις διατάξεις του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ'Α/2019). 

δ) Τη  με αρ. 102 /2019 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 63900/13-09-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού» 

και  τη με αρ. 99/ 26704/29-4-2020(  Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) εγκύκλιο περί     παροχής διευκρινίσεων  

αναφορικά  με τη διοίκηση   και  τη  λειτουργία των Νομικών Προσώπων  

ε) Την αρ. 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ1492/τ.Β'/17-8-2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

αφορά τα κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών 

και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ν. 3463/2006. 
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στ)  Τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α'/2000), όπως ισχύει, περί 

ποσοστού ίσου τουλάχιστον με το 1/3 των οριζόμενων ή προτεινόμενων μελών από κάθε φύλλο. 

ζ) αρ. 132/2011 απόφαση   (  1306 /16-6-11  ΦΕΚ  ( τευχ.Β)  σύμφωνα με την οποί το  εν θέματι νοµικό 

πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από  δεκαπέντε (15)  µέλη,   τα 

οποία μαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι:  

α) Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων. 

β) Τέσσερις (4)   Δημοτικοί Σύμβουλοι και αν δεν ορισθεί µέλος ο Δήμαρχος πέντε  (5) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  ,  εκ των οποίων   Δύο  (2)   ορίζονται από  τη μειοψηφία.  Είναι δυνατόν οι παρατάξεις της 

μειοψηφίας αντί δημοτικών συμβούλων να ορίσουν εκπρόσωπό τους, δημότη ή κάτοικο  .Σε περίπτωση 

που η  μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς ν’  

αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.  

Στην περίπτωση που µέλος έχει οριστεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, αυτός 

αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του Διοικητικού Συμβουλίου 

γ) Εννέα ( 9)  Δημότες ή κάτοικοι του Δήµου Ναυπλιέων που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού 

προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το 

σκοπό του νοµικού προσώπου.  

δ) Ένας  εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νοµικό πρόσωπο  .  

 το  Δημοτικό Συμβούλιο  θα πρέπει  να προβεί στον ορισμό του 15- μελούς Διοικητικού Συμβουλίου   

του  ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΤ με τους νόμιμους αυτού αναπληρωτές,   το  οποίο  θα έχει  την κάτωθι σύνθεση:  

Α.   Εννέα  (9) μέλη   από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου ( τρεις (3) Δημ.Συμβούλοι  και 

έξι (6) δημότες ή κάτοικοι ). 

Β.   Πέντε  (5) μέλη από τις λοιπές παρατάξεις (δύο -2- αιρετοί  και  3    δημότες) 

Γ. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση από τη γενική συνέλευση . 

 

Σύμφωνα  με τα ανωτέρω ο  κ. Δήμαρχος  υπέδειξε   ως μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  

ΝΠΔΔ  «ΔΟΠΠΑΤ», τους εξής:  

1. Ράλλη-Πιτσάκη Μαρία- Δημ. Σύμβουλος με αναπληρωτή  τον Λέντζο Παναγιώτη,  Δημ. Σύμβουλο . 

2.  Καρέλης Χρήστος -Δημ. Σύμβουλος, με αναπληρωτή  τον Καχριμάνη  Γεώργιο,  Δημ. Σύμβουλο 

3. Χελιώτης Κωνσταντίνος -Δημ. Σύμβουλος  με αναπληρωτή  τον Μπούνο Ιωάννη , Δημ. Σύμβουλο. 

4. Κορίλη  Δήμητρα  -δημότισσα     με αναπληρωτή   Σαλεσιώτη  Μιχαήλ,δημότης    

5. Καζάς    Ιωάννης  -δημότης      με αναπληρωτή  την  Σαγκιώτη  Ελένη ,δημότισσα    

6. Ψαρολόγου  Μαρία-δημότισσα  με αναπληρώτρια  Αποστολίδη  Θεοδώρα ,δημότισσα   

7. Χατζόπουλος Γεώργιος  -δημότης  με αναπληρώτρια   την  Ρεκλείτη  Αναστασία, δημότισσα      
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8. Δημούλης Κωνσταντίνος -δημότης     με αναπληρωτή    Καραμάνο  Θεοδόσιο  , δημότη 

9.  Βαμβακά-Τζαβάρα Παρασκευή ,δημότισσα  με αναπληρώτρια Γκιόλα Σταματίνα ,  δημότισσα 

  

   Ως  Πρόεδρο του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου    ορίζει    την  κα. Ράλλη-
Πιτσάκη  Μαρία  ,  σύμφωνα με  το άρθρο 6 παρ. 1 του  Ν. 4623/2019 και  την αρ.102/13-9-2019 εγκύκλιο   
του  Υπ.Εσωτερικών όπως ισχύει.  

   Ως Αντιπρόεδρο  ο κ. Δήμαρχος   προτείνει    τον κ. Χατζόπουλο  Γεώργιο.  

 Ακολούθως τέθηκε υπόψη  του    Σώματος     το  πρακτικό  της  ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων 
με  το  οποίο  ορίζονται   οι   κάτωθι  εκπρόσωποί τους : 

1.Ανανωσταράς Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας με αναπληρωτή τον Νικολάου     
Κωνσταντίνο , Δημ.Σύμβουλο  

 2.Γκόνης  Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας με αναπληρώτρια  την  Αλημπέρτη Μαρία  

 3. Πανοβράκου  Ελένη  , δημότισσα με αναπληρώτρια  την    Σωτηροπούλου  Αγγελική, δημότισσα    

 4. Μάρα  Αικατερίνη , δημότισσα   με αναπληρώτρια την Πουρούλα   Μαριλένα , δημότισσα  

5.  Περράκης Εμμανουήλ , δημότης  με αναπληρωτή  τον Σαλεσιώτη  Χρήστο , δημότη  

 

 Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων  εκλέχτηκε  η Χατζηνικολάου Μαριλένα,  με αναπληρώτρια τη  
Χρονοπούλου Σοφία , σύμφωνα με το  αρ.πρ .1956/4-10-2021  πρακτικό  διενέργειας  ψηφοφορίας  των 
εργαζομένων  ΔΟΠΠΑΤ. 

   Εν συνεχεία  ο  Πρόεδρος κάλεσε το  Σώμα   να ψηφίσει   την υπόδειξη  του  Δημάρχου καθώς και 
των λοιπών  παρατάξεων  για τον  ορισμό  μελών   στο  ΔΣ  του  ΔΟΠΠΑΤ   και  ακολούθως να εκλέξει   
τον  Αντιπρόεδρο  του  ΔΣ   του  ΝΠΔΔ. 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία από το σύνολο   του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κατά  την οποία οι  

ανωτέρω   υποδειχθέντες   ψηφίστηκαν ομόφωνα και  επικυρώνονται  οι  ανωτέρω  προτάσεις . Ακολούθως 

εκλέχτηκε ομόφωνα   ως    Αντιπρόεδρος ο κ. Χατζόπουλος Γεώργιος.   

 

   Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του   τα ανωτέρω εκτεθέντα,   την ισχύουσα νομοθεσία (  τις διατάξεις του 
άρθρου  240  του Ν. 3463/06, την παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 όπως ισχύει , το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 
2839/2000, τις  εγκυκλίους 102/13-9-2019 και  99/26704/29-4-2020 του ΥΠΕΣ),  το  αρ.πρ .1956/4-10-2021 
2021  πρακτικό  διενέργειας  ψηφοφορίας  των εργαζομένων  ΔΟΠΠΑΤ , το  γεγονός  ότι     μόνον  δύο  γυναίκες 

έχουν εκλεγεί Δημ. Σύμβουλοι    στην παράταξη του Δημάρχου και έχουν ήδη οριστεί μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια 

των  λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου  και    οι  λοιπές παρατάξεις διαθέτουν μόνο μία γυναίκα  Δημ.Σύμβουλο 

 

Αριθμός Απόφασης    155 /2021   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ομόφωνα    
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Α. Ορίζει  τα κάτωθι  μέλη του Δήμου Ναυπλιέων  στο Διοικητικό Συμβούλιο  του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού, Τουρισμού και  

Περιβάλλοντος Δ.Ναυπλιέων (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ) » : 

1. Ράλλη-Πιτσάκη Μαρία- Δημ. Σύμβουλο  με αναπληρωτή  τον Λέντζο  Παναγιώτη -Δημ. Σύμβουλο  

2. Καρέλη Χρήστο  -Δημ. Σύμβουλο, με αναπληρωτή  τον Καχριμάνη  Γεώργιο,  Δημ. Σύμβουλο 

3. Χελιώτη  Κωνσταντίνο  -Δημ. Σύμβουλο  με αναπληρωτή  τον Μπούνο Ιωάννη , Δημ. Σύμβουλο  

4. Κορίλη  Δήμητρα  -δημότισσα   με αναπληρωτή   Σαλεσιώτη  Μιχαήλ, δημότη     

5. Καζά   Ιωάννη  -δημότη    με αναπληρωτή  την  Σαγκιώτη  Ελένη ,δημότισσα    

6.Ψαρολόγου  Μαρία-δημότισσα  με αναπληρώτρια  Αποστολίδη  Θεοδώρα ,δημότισσα   

7.Χατζόπουλο  Γεώργιο   -δημότη   με αναπληρώτρια   την  Ρεκλείτη  Αναστασία, δημότισσα      

8.Δημούλη  Κωνσταντίνο  -δημότη      με αναπληρωτή   τον  Καραμάνο  Θεοδόσιο  , δημότη 

9. Βαμβακά-Τζαβάρα Παρασκευή ,δημότισσα  με αναπληρώτρια Γκιόλα Σταματίνα ,  δημότισσα 

10.Ανανωσταρά  Παναγιώτη  Δημ. Σύμβουλο    με αναπληρωτή τον Νικολάου   Κωνσταντίνο    

11.Γκόνη   Κωνσταντίνο , Δημ. Σύμβουλο  με αναπληρωτή την  Αλημπέρτη Μαρία  

 12. Πανοβράκου  Ελένη  , δημότισσα με αναπληρώτρια  την   Σωτηροπούλου  Αγγελική     

13. Μάρα  Αικατερίνη , δημότισσα   με αναπληρώτρια την Πουρούλα   Μαριλένα    

14. Περράκη  Εμμανουήλ , δημότη   με αναπληρωτή  τον Σαλεσιώτη  Χρήστο , δημότη 

 15.  Χατζηνικολάου  Μαριλένα , εκπρόσωπο εργαζομένων με αναπληρωτή την Χρονοπούλου  Σοφία ,ως 

εκπρόσωπο των  εργαζομένων. 

Β. Πρόεδρος του ΔΣ του   νομικού προσώπου  ορίζεται  η κα. Ράλλη-Πιτσάκη Μαρία  . 

Γ. Αντιπρόεδρος   του  ΔΣ του  νομικού  προσώπου  εκλέχτηκε  ο κ.Χατζόπουλος Γεώργιος.     

 Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος.  

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι  διετής και λήγει πάντα με την εγκατάσταση του  

νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΑΥΠΛΙΟ,  14-10-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ 
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