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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                   33
η
  Συνεδρίαση 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 18 Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30  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: 2376/12.11.2021  
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  
Αντιπρόεδρος:     Χατζόπουλος Γεώργιος- Δημότης 
Μέλη:                   Καζάς Ιωάννης - Δημότης 
                            Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα    
                            Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης 
                            Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα 
                            Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα   
                            Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης 
                            Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα 
                            Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος 
                            Μάρα Αικατερίνη- Δημότισσα 
                            Γκόνης Κωνσταντίνος- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
                            μειοψηφίας 
                            Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
                                                                                                                                                                                               
ΑΠΟΝΤΕΣ:          Αναγνωσταράς Παναγιώτης- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
                            Μειοψηφίας 
                            Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος    
 
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. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισήγαγε τα ακόλουθα  θέματα της ημερήσιας διατάξεως 

                                                                                                                                                                        
ΘΕΜΑ 6ο ημερησίας διατάξεως: Περί υλοποίησης δράσεων – εκπαιδευτικού 
προγράμματος στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής για την οδική ασφάλεια και 
εξειδίκευση πίστωσης. 

     
H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω 
θέμα και είπε: 
 
Το Ν.Π.  σύμφωνα με το ΦΕΚ 1306/16-06-2011 τεύχος Β της Ίδρυσης του,  έχει την 
ευθύνη της λειτουργίας του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και με την υπ’ αριθμ. 
193/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  του έχει παραχωρηθεί η χρήση του.  
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του πάρκου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών και γενικότερα των δημοτών  σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.  
Γι’ αυτό το λόγο το Ν.Π. προτίθεται να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για 
τα σχολεία του Δήμου  που αφορά την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων σε 
συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη έμπειρο σε θέματα οδικής ασφάλειας  και την 
Τροχαία Ναυπλίου. 
Το πρόγραμμα αποτελείται από τους παρακάτω τομείς: 
 

1. Θεωρητική ενημέρωση των μαθητών 

2. Πρακτική εκπαίδευση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής  

3. Διαδραστικές ομιλίες σε μαθητές Β/μιας εκπαίδευσης 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τους σωστούς κανόνες 
μετακίνησης στην  πόλη. Στόχος είναι  τα παιδιά να εφαρμόσουν τους κανόνες αλλά 
και να γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή και στην οδική συμπεριφορά των 
ενηλίκων. 
Το πρόγραμμα θα έχει έναρξη στις 23/11/2021 και θα ολοκληρωθεί έως 31/12/2021,  
θα περιλαμβάνει επτά ημερήσιες ενημερώσεις και δράσεις που θα 
πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη  από τον εξωτερικό συνεργάτη  και με την παρουσία 
και συνεργασία  της Τροχαίας Ναυπλίου. 

Ο κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα θα λαμβάνει βεβαίωση συμμετοχής του. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος 
ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6471.001 
με τίτλο: «’Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων’’ του προϋπολογισμού του Ν.Π. 
Περαιτέρω η Πρόεδρος εισηγείται την υλοποίηση του  εκπαιδευτικού προγράμματος   
που αφορά την οδική ασφάλεια στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής το οποίο θα 
ισχύσει από τις 23/11/2021 έως και 31/12/2021 που θα περιλαμβάνει επτά ημερήσιες 
ενημερώσεις και δράσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη  από τον εξωτερικό 
συνεργάτη  και με την παρουσία και συνεργασία  της Τροχαίας Ναυπλίου. 
Επί πλέον επισημαίνει ότι ο συμμετέχων στο πρόγραμμα θα λαμβάνει βεβαίωση για 
την συμμετοχή του. 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
 κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132 

 
Εις εκ των μελών του Δ.Σ ο κ. Γκόνης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
μειοψηφίας ψήφισε ΚΑΤΑ διότι όπως δήλωσε απαραίτητη προϋπόθεση για την οδική 
ασφάλεια είναι η κυκλοφοριακή σύνδεση.  
Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει την υλοποίηση του  εκπαιδευτικού προγράμματος   που αφορά την οδική 
ασφάλεια στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής το οποίο θα ισχύσει από τις 
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23/11/2021 έως και 31/12/2021 που θα περιλαμβάνει επτά ημερήσιες ενημερώσεις 
και δράσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη  από τον εξωτερικό συνεργάτη  
και με την παρουσία και συνεργασία  της Τροχαίας Ναυπλίου. 

Γ) Γνωστοποιεί ότι ο συμμετέχων στο πρόγραμμα θα λαμβάνει βεβαίωση για την 
συμμετοχή του. 
Δ) Εξειδικεύει την πίστωση των 3.000,00€  το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-
6471.001 με τίτλο: «’Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων’’ του προϋπολογισμού του 
Ν.Π. και αφορά την αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση των δράσεων 
και εκπαιδευτικού προγράμματος στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Ε) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση 
της πίστωσης και την  υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 18-11-2021 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ      

                                                                                         
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο  από το 

Βιβλίο των πρακτικών 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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