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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                          Αναρτητέα στο Διαύγεια                                         

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 7ο ημερησίας διατάξεως: Περί εγκρίσεως δαπανών και εξειδίκευση 
πιστώσεων για την διεξαγωγή του Παλαμήδειου Άθλου 2021. 

   
H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω 
θέμα και είπε: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/ΑΔΣ εγκρίθηκε η διοργάνωση του 6ου Παλαμήδειου 
Άθλου από τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. του  Δήμου Ναυπλιέων σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και το αθλητικό σωματείο στίβου ΓΕ Αργολίδας, ο 
οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, του οποίου οι διαδρομές έχουν 
αφετηρία και τερματισμό τον οριοθετημένο χώρο μπροστά από την είσοδο του 
κάστρου επί της οδού 25ης Μαρτίου και περιλαμβάνει την ανάβαση στο ιστορικό 
κάστρο από τα 999 σκαλοπάτια, τη διάσχιση του κάστρου, την κάθοδο μέσω της 
ασφαλτοστρωμένης διαδρομής μέχρι τον τερματισμό, ημιμαραθώνιο δρόμο, αγώνα 
δρόμου 10 χλμ ,και αγώνα δρόμου 5 χ.λ.μ 
Κατόπιν η Διευθύντρια του Ν.Π. κ. Ανδρεάδου Πολυξένη πήρε το λόγο και ανέφερε 
ότι με την υπ’ αριθμ. 492/27.10.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Αργολίδας εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση ποσού 3.000,00€, προκειμένου αυτό να 
διατεθεί για την διεξαγωγή του 6ου Παλαμήδειου Άθλου έτους 2021 που θα 
πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2021 και  με την υπ’ αριθμ. 111/2021 ΑΔΣ του 
Ν.Π. έγινε δεκτή η οικονομική ενίσχυση του ανωτέρω ποσού. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης ανέρχεται 
στο ποσό των 2.876,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6472.001 με τίτλο:       
« Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»  και αναλύεται ως εξής: α) Μίσθωση τεντών για 
εκκίνηση, τερματισμό, χιλιομετρικές ενδείξεις και κώνους, ποσό 1.264,80, β) 
Μίσθωση κιγκλιδωμάτων περίφραξης 150 τεμάχια, ποσό 900,00€, γ) μεταφορά με 
τριαξονικό ποσό 400,00€,  συνολικό ποσό 1.612,00€  
Περαιτέρω η Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση των προαναφερθέντων  δαπανών και 
την εξειδίκευση πίστωσης αυτών που απαιτούνται για την υλοποίηση του 6ου 
Παλαμήδειου Άθλου στις 28 Νοεμβρίου 2021 . 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
 κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133 

 
Διότι δύο εκ των μελών του Δ.Σ. ήτοι: α) Ο κ. Εμμανουήλ Περράκης και β) ο κ. 
Γκόνης ψήφισαν ΚΑΤΑ. 
Ο δεύτερος εξ αυτών δήλωσε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις που αναφέρονται « ως 
συνδιοργανώσεις» απαιτούν καταβολή χρημάτων εκ μέρους του Ν.Π. 
Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει τις δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση του 6ου Παλαμήδειου 
Άθλου στις 28 Νοεμβρίου 2021 . 
Γ) Εξειδικεύει την πίστωση 2.876,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6472.001 
με τίτλο: « Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»  και αναλύεται ως εξής: α) Μίσθωση 
τεντών για εκκίνηση, τερματισμό, χιλιομετρικές ενδείξεις και κώνους, ποσό 1.264,80, 
β) Μίσθωση κιγκλιδωμάτων περίφραξης 150 τεμάχια, ποσό 900,00€, γ) μεταφορά με 
τριαξονικό ποσό 400,00€,  συνολικό ποσό 1.612,00€  
Δ) 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 
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Ακριβές αντίγραφο  από το 

Βιβλίο των πρακτικών 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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