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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

08ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 08 Δεκεμβρίου  2021, ημέρα 
Τετάρτη και από ώρα 14:30 έως 15:30 σε δια περιφοράς κατεπείγουσα  συνεδρίαση (μέσω 
τηλεφώνου), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και των υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 , 40/20930/31-
03-2020, 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 2601 /7.12.2021  πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη 
Μαρίας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.    
 
Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντες 
δεκαπέντε . 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:           Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος  
Αντιπρόεδρος:     Χατζόπουλος Γεώργιος- Δημότης 
Μέλη:                  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 
                            Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος    
                            Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
                            Αναγνωσταράς Παναγιώτης- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
                            Μειοψηφίας 
                            Καζάς Ιωάννης – Δημότης 
         
ΑΠΟΝΤΕΣ:          - 
 
 

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.  

ΑΔΑ: 6ΩΣΥΟΚΩΛ-94Ι



Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την δια περιφοράς συνεδρίαση. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εξήγησε  ότι το κατεπείγον της συνεδρίασης  συνίσταται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες για την 
υλοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και λοιπών θεμάτων πρέπει να 
ολοκληρωθούν άμεσα. 

 
Θέμα 1ο ημερησίας διατάξεως: Προγραμματισμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και 
εξειδίκευση πιστώσεων στους     Κ.Α. 15-6471.007 και Κ.Α. 15-6413.001 
 
H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω θέμα και 
είπε:  
 

Οι υψηλές αξίες του ανθρωπισμού, της αγάπης και της ειρήνης για έναν καλύτερο κόσμο, οι 
πράξεις αλληλεγγύης, ελπίδας και προσφοράς σηματοδοτούν τις ημέρες των Χριστουγέννων 
και αποτελούν το διαρκές μήνυμα της μεγάλης εορτής. 
Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο ΔΟΠΠΑΤ προτείνει μια σειρά εκδηλώσεων που θα ενεργοποιήσει 
τους δημότες, αλλά και περισσότερο τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές των 
Χριστουγέννων. 
Θα μοιραστούμε ταξίδια στο πάρκο του Αη Βασίλη, θα στολίσουμε τα χριστουγεννιάτικα 
δέντρα όχι μόνο στην πόλη του Ναυπλίου, αλλά και στις Τοπικές Κοινότητες, θα ακούσουμε 
παραμύθια στο πνεύμα των ημερών, θα ψάλλουμε κάλαντα, θα χαμογελάσουμε με το 
αισιόδοξο μήνυμα για όλη την ανθρωπότητα, θα καλωσορίσουμε τον νέο χρόνο με τη 
βεβαιότητα της ελπίδας ότι όλες τις δυσκολίες θα τις αφήσουμε πίσω μας. 
Έτσι και φέτος το Ναύπλιο θα έχει εορταστικό χρώμα για τους πολίτες της που θέλουν να 
μείνουν σ’ αυτό αλλά και στους επισκέπτες του. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συμμετοχής του Ν.Π. για την υλοποίηση των 
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2021 ανέρχεται στο συνολικό  ποσό των 15.199,20€ και θα 
καλυφθεί από τους : 
 
Κ.Α. 15-6471.007 με τίτλο ‘’Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ποσό 12.199,20€ 

 

 Ναύπλιο 
 

1. Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021  

          Πλατεία Συντάγματος, ώρα 18:00  
 
Ανάβουμε τα φώτα του δέντρου, σύμβολο της συνέχισης της ζωής, με ελπίδα, αισιοδοξία και 
ειρήνη στην καρδιά και την πόλη μας. Φως, για να διώξει την καταχνιά της καθημερινότητας 
που βιώνουμε, να μας βοηθήσει να αποδράσουμε από τα προβλήματα, να αλλάξουμε 
σελίδα, να δούμε διαφορετικά το παρόν και το μέλλον. 
Η Κάρμεν Ρουγγέρη έρχεται στο άναμμα του δέντρου να μας παρουσιάσει το 
πολυβραβευμένο παραμύθι του Χανς Κρίστια Άντερσεν « ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ» σε 
διασκευή δική της, καθώς και το δικό της χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τίτλο: « Ο Σάκκος 
με τα μήλα» 
Ποσό εκδήλωσης 1.600,00€ 
Η εκδήλωση θα  πλαισιωθεί από την  Φιλαρμονική του ΔΟΠΠΑΤ  παιανίζοντας 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια. 
Τεχνική κάλυψη εκδήλωσης ποσό 1.000,00€ 
 

 
2. 11,12 & 18,19 Δεκεμβρίου 2021 

Πεζόδρομος Β. Κωνσταντίνου ( Πέργκολα) 
 
Χριστουγεννιάτικο bazaar των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Πολιτιστικών φορέων και 
των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της πόλης μας με 
χριστουγεννιάτικες κατασκευές. 
Τεχνική κάλυψη εκδήλωσης  με μουσική 11-12 Δεκεμβρίου , ποσό 740,00€ 

ΑΔΑ: 6ΩΣΥΟΚΩΛ-94Ι



 
3. 18 Δεκεμβρίου 2021  έως  3 Ιανουαρίου 2022  

Πλατεία Καποδίστρια.  
Λειτουργία του  Πάρκου του  Αϊ Βασίλη όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης 
θα μπορούν να απολαύσουν αφηγήσεις  Χριστουγεννιάτικων παραμυθιών από τις 23 
Δεκεμβρίου 2021  έως και τις 3 Ιανουαρίου 2022. 
Ποσό εκδηλώσεων με παραμύθια 3.900,00 € 

 
4. 18 Δεκεμβρίου 2021  

Πλατεία Συντάγματος , ώρα 18.30.  
Ο ΔΟΠΠΑΤ και το 1ο Λύκειο Ναυπλίου σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Ναυπλίου 
και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσουν εορταστική εκδήλωση με 
θέμα ‘’τα Χριστούγεννα των Αναπλιωτών’’ με απαγγελίες ποιημάτων, θεατρικό 
δρώμενο και κάλαντα. 
Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης σε ήχο και φως ποσό, 744,00 €  

 
5. 19 Δεκεμβρίου 2021 

Πλατεία Συντάγματος, ώρα 12.00.   
Ο ΔΟΠΠΑΤ με το Εργαστήρι Ελληνικού χορού του Χρήστου Λεβέντη θα 
πραγματοποιήσει εκδήλωση με κάλαντα και χορούς από διάφορες περιοχές της 
πατρίδας. 
Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης , ποσό 500,00€ 

 
6. 23 Δεκεμβρίου 2021  

Βουλευτικό, ώρα 19.00.  
Ο ΔΟΠΠΑΤ σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  ‘’ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ΄΄ θα πραγματοποιήσουν εορταστική εκδήλωση με 
Βυζαντινούς ύμνους , παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων , τραγούδια από 
διαφορετικές περιοχές του Ελληνισμού. 
Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης με ηχεία , ενισχυτές και μικρόφωνα καθώς και 
εξοπλισμό για την βιντεοπροβολή και αναμετάδοση της εκδήλωσης στον εξωτερικό 
χώρο του Βουλευτικού ποσό 1.215,20€  

 
 

7. 24 Δεκεμβρίου 2021   
Πλατεία τριών Ναυάρχων (Δημαρχείου) , ώρα 12.00 . 
Ο ΔΟΠΠΑΤ και η Κιθαριστική Ορχήστρα Πελοποννήσου του Συλλόγου Ελλήνων 
Κιθαριστών με την υποστήριξη του Ωδείου Ναυπλίου Αγγελικής Μαυρούλη θα 
παρουσιάσουν έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. 
Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης , ποσό 300,00€ 
 

8. 31 Δεκεμβρίου 2021,  
Στην οδό Άργους, Πέργκολα και στην οδό Αμαλίας  
Από ώρα 11:00 έως 14.00 και 18.00 έως 21:00, εορταστική μουσική στους δρόμους 
της πόλης 
Τεχνική κάλυψη των τριων σημείων της πόλης σε ήχο, ποσό 1.000,00€ 

 
 

 Δημοτικά Διαμερίσματα Ναυπλίου 

 
1. 12 Δεκεμβρίου 2021 

Κάντια , ώρα 17.00  
            Στον χώρο της εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με 
            φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Εξωραϊστικό και Μορφωτικό 
            Σύλλογο Κάντιας σε συνεργασία με τον ΔΟΠΠΑΤ.  
            Η εκδήλωση θα παλισιωθεί με μουσική από dj. 

Τεχνική κάλυψη εκδήλωσης, ποσό 250,00€ 
 

2. 17 Δεκεμβρίου 2021  

ΑΔΑ: 6ΩΣΥΟΚΩΛ-94Ι



Τολό στο Πάρκο Κρητών , ώρα 18.00.  
Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού σχολείου Τολού και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού θα 
πραγματοποιήσουν εκδήλωση φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικου δέντρου με 
μουσική από dj. 
Από 17 Δεκεμβρίου 2021 έως 24 Δεκεμβρίου 2021  
Έμπροσθεν του Ξενοδοχείου Φρίνη , οδός Σέκερη 21.  
Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. , ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Τολού και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού θα 
πραγματοποιήσουν χριστουγεννιάτικο bazaar. 
Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο Τολό  , ποσό 500,00€ 

 

 Προμήθεια κερασμάτων 

Στις  ανωτέρω εκδηλώσεις θα προσφερθούν κεράσματα και ζεστό κρασί στους 
επισκέπτες και τους δημότες του Ναυπλίου. 
Προμήθεια κερασμάτων και ποτών ,  ποσό 450,00€    

 
 
Κ.Α. 15-6413.001 με τίτλο ‘’Μεταφορές Προσώπων’’. 

 
Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από τις 11 Δεκεμβρίου 2021  έως και τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 η Φιλαρμονική του Ν.Π. λαμβάνοντας μέρος στις εθιμοτυπικές και 
θρησκευτικές εκδηλώσεις πρόκειται να μεταβεί στις Δημοτικές Ενότητες του διευρυμένου 
Δήμου Ναυπλιέων ( Ασίνη, Μιδέα, και Ν. Τίρυνθα ) σε χωριά που έχουν εκφράσει το 
ενδιαφέρον τους, παιανίζοντας την αναγγελία του χαρμόσυνου μηνύματος της εορτής των 
Χριστουγέννων, τα παραδοσιακά κάλαντα και μελωδίες  
Συνολικό ποσό 3.000,00€ . 

 
Κατόπιν η Πρόεδρος εισηγείται την διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ως 
εκτέθηκαν ανωτέρω. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
 κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141 

 
Εις εκ των μελών του Δ.Σ. ο κ. Γκόνης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
μειοψηφίας ψήφισε κατά, διότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του οι εκδηλώσεις που 
προγραμματίζονται έρχονται για έγκριση στο Δ.Σ. κατόπιν εορτής, αφού είναι ήδη 
προγραμματισμένες και αποφασισμένες. Όσον αφορά τις δαπάνες είναι πάρα πολλές και σε 
συνδυασμό με τις δαπάνες του Δήμου Ναυπλιέων για τους στολισμούς γίνονται υπερβολικές 
και για τις σημερινές συνθήκες απαράδεκτες. 
 
Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 
Β) Εγκρίνει την διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 11 Δεκεμβρίου 2021 
έως και 31 Δεκεμβρίου 2021 ως εκτέθηκαν ανωτέρω.  
Γ) Εξειδικεύει την πίστωση των 14.199,20  € που θα καλυφθεί από τους: 
     ΚΑ 15-6471.007 με τίτλο ‘’Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ποσό 
     12.199,20€ και αφορά : 

 
 Ναύπλιο 

 

1. Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021  
          Πλατεία Συντάγματος, ώρα 18:00  
 

ΑΔΑ: 6ΩΣΥΟΚΩΛ-94Ι



Ανάβουμε τα φώτα του δέντρου, σύμβολο της συνέχισης της ζωής, με ελπίδα, αισιοδοξία και 
ειρήνη στην καρδιά και την πόλη μας. Φως, για να διώξει την καταχνιά της καθημερινότητας 
που βιώνουμε, να μας βοηθήσει να αποδράσουμε από τα προβλήματα, να αλλάξουμε 
σελίδα, να δούμε διαφορετικά το παρόν και το μέλλον. 
Η Κάρμεν Ρουγγέρη έρχεται στο άναμμα του δέντρου να μας παρουσιάσει το 
πολυβραβευμένο παραμύθι του Χανς Κρίστια Άντερσεν « ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ» σε 
διασκευή δική της, καθώς και το δικό της χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τίτλο: « Ο Σάκκος 
με τα μήλα» 
Ποσό εκδήλωσης 1.600,00€ 
Η εκδήλωση θα  πλαισιωθεί από την  Φιλαρμονική του ΔΟΠΠΑΤ  παιανίζοντας 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια. 
Τεχνική κάλυψη εκδήλωσης ποσό 1.000,00€ 

 
2. 11,12 & 18,19 Δεκεμβρίου 2021 

Πεζόδρομος Β. Κωνσταντίνου ( Πέργκολα) 
 
Χριστουγεννιάτικο bazaar των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Πολιτιστικών φορέων και 
των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της πόλης μας με 
χριστουγεννιάτικες κατασκευές. 
Τεχνική κάλυψη εκδήλωσης  με μουσική 11-12 Δεκεμβρίου , ποσό 740,00€ 

 
3. 18 Δεκεμβρίου 2021  έως  3 Ιανουαρίου 2022  

Πλατεία Καποδίστρια.  
Λειτουργία του  Πάρκου του  Αϊ Βασίλη όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης 
θα μπορούν να απολαύσουν αφηγήσεις  Χριστουγεννιάτικων παραμυθιών από τις 23 
Δεκεμβρίου 2021  έως και τις 3 Ιανουαρίου 2022. 
Ποσό εκδηλώσεων με παραμύθια 3.900,00 € 

 
4. 18 Δεκεμβρίου 2021  

Πλατεία Συντάγματος , ώρα 18.30.  
Ο ΔΟΠΠΑΤ και το 1ο Λύκειο Ναυπλίου σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Ναυπλίου 
και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσουν εορταστική εκδήλωση με 
θέμα ‘’τα Χριστούγεννα των Αναπλιωτών’’ με απαγγελίες ποιημάτων, θεατρικό 
δρώμενο και κάλαντα. 
Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης σε ήχο και φως ποσό, 744,00 €  

 
5. 19 Δεκεμβρίου 2021 

Πλατεία Συντάγματος, ώρα 12.00.   
Ο ΔΟΠΠΑΤ με το Εργαστήρι Ελληνικού χορού του Χρήστου Λεβέντη θα 
πραγματοποιήσει εκδήλωση με κάλαντα και χορούς από διάφορες περιοχές της 
πατρίδας. 
Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης , ποσό 500,00€ 

 
6. 23 Δεκεμβρίου 2021  

Βουλευτικό, ώρα 19.00.  
Ο ΔΟΠΠΑΤ σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  ‘’ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ΄΄ θα πραγματοποιήσουν εορταστική εκδήλωση με 
Βυζαντινούς ύμνους , παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων , τραγούδια από 
διαφορετικές περιοχές του Ελληνισμού. 
Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης με ηχεία , ενισχυτές και μικρόφωνα καθώς και 
εξοπλισμό για την βιντεοπροβολή και αναμετάδοση της εκδήλωσης στον εξωτερικό 
χώρο του Βουλευτικού ποσό 1.215,20€  

 
 

7. 24 Δεκεμβρίου 2021   
Πλατεία τριών Ναυάρχων (Δημαρχείου) , ώρα 12.00 . 
Ο ΔΟΠΠΑΤ και η Κιθαριστική Ορχήστρα Πελοποννήσου του Συλλόγου Ελλήνων 
Κιθαριστών με την υποστήριξη του Ωδείου Ναυπλίου Αγγελικής Μαυρούλη θα 
παρουσιάσουν έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. 
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Τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης , ποσό 300,00€ 
 

8. 31 Δεκεμβρίου 2021,  
Στην οδό Άργους, Πέργκολα και στην οδό Αμαλίας  
Από ώρα 11:00 έως 14.00 και 18.00 έως 21:00, εορταστική μουσική στους δρόμους 
της πόλης 
Τεχνική κάλυψη των τριων σημείων της πόλης σε ήχο, ποσό 1.000,00€ 

 
 Δημοτικά Διαμερίσματα Ναυπλίου 

 
1. 12 Δεκεμβρίου 2021 

Κάντια , ώρα 17.00  
            Στον χώρο της εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με 
            φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Εξωραϊστικό και Μορφωτικό 
            Σύλλογο Κάντιας σε συνεργασία με τον ΔΟΠΠΑΤ.  
            Η εκδήλωση θα παλισιωθεί με μουσική από dj. 

Τεχνική κάλυψη εκδήλωσης, ποσό 250,00€ 
 

2. 17 Δεκεμβρίου 2021  
Τολό στο Πάρκο Κρητών , ώρα 18.00.  
Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού σχολείου Τολού και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού θα 
πραγματοποιήσουν εκδήλωση φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικου δέντρου με 
μουσική από dj. 
Από 17 Δεκεμβρίου 2021 έως 24 Δεκεμβρίου 2021  
Έμπροσθεν του Ξενοδοχείου Φρίνη , οδός Σέκερη 21.  
Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. , ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Τολού και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού θα 
πραγματοποιήσουν χριστουγεννιάτικο bazaar. 
Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο Τολό  , ποσό 500,00€ 

 

 Προμήθεια κερασμάτων 
Στις  ανωτέρω εκδηλώσεις θα προσφερθούν κεράσματα και ζεστό κρασί στους 
επισκέπτες και τους δημότες του Ναυπλίου. 
Προμήθεια κερασμάτων και ποτών ,  ποσό 450,00€    

 

- Κ.Α. 15-6413.001 με τίτλο ‘’Μεταφορές Προσώπων’’ του προϋπολογισμού του Ν.Π. το 
ποσό των 3.000,00€ που αφορά την μετάβαση της Φιλαρμονικής του ΔΟΠΠΑΤ στις 
Δημοτικές Ενότητες του διευρυμένου Δήμου Ναυπλιέων ( Ασίνη, Μιδέα, και Ν. Τίρυνθα ) από 
τις 12 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων . 
 
Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση των  
πιστώσεων  και την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 06-12-2021 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                              
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο  από το 

Βιβλίο των πρακτικών 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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