
           

           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ  
         ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                       
     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                Αριθμός Απόφασης:  138/2021                                                                                                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                          Αναρτητέα στο Διαύγεια                                         

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                   35η  Συνεδρίαση 
      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ                                                                                                                                                         

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

06ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 06 Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  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: 2571/01.12.2021  
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:                  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 
                                                                                                                                                                                               
ΑΠΟΝΤΕΣ:          Αναγνωσταράς Παναγιώτης- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
                            Μειοψηφίας 
                            Καζάς Ιωάννης - Δημότης 
 
 
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 

ΑΔΑ: 6ΔΑΞΟΚΩΛ-Θ3Η



Ν.Π. κα  Ανδρεάδου Πολυξένη. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισήγαγε τα ακόλουθα  θέματα της ημερήσιας διατάξεως 

 
ΘΕΜΑ 5ο ημερησίας διατάξεως: Περί συνδιοργάνωσης μαρμαρογλυπτικής έκθεσης 
του Πολιτιστικού Σωματείου « Κέντρο Μαρμαρογλυπτικής Τέχνης» με το Ν.Π. και 
εξειδίκευση πίστωσης. 
    
H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω 
θέμα και είπε: 
Ο Δήμος Ναυπλιέων, ο ΔΟΠΠΑΤ και το Πολιτιστικό Σωματείο « Κέντρο 
Μαρμαρογλυπτικής Τέχνης» στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την 
Παλιγγενεσία του ελληνικού έθνους με βασικό άξονα την αφύπνιση της συνείδησης 
και του σεβασμού στην ιστορία των Ελλήνων προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
έκθεση μαρμαρογλυπτικής με τίτλο: 1821 -2021: Μεσολόγγι Ιερά Πόλις: 200 Χρόνια 
Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό, στις ισόγειες αίθουσες του Βουλευτικού από τις 8 
Δεκεμβρίου 2021 έως και 15 Δεκεμβρίου 2021. 
Μέσα από τις μνήμες των ιστορικών γεγονότων, αλλά και τις προσωπικές εμπειρίες 
των καλλιτεχνών αναφορικά με το σπινθηροβόλο ελληνικό πνεύμα στη διαχρονική 
του πορεία, οι καλλιτέχνες διαχειρίζονται το θέμα με την αισθητική του χρώματος και 
της μορφής. 
Εκφράζοντας αρμονικά την Επανάσταση, τις μάχες, τη βία, τη λύτρωση, την 
λευτεριά, τη χαρά και τον πόνο, μέσω του καλλιτεχνικού έργου, συγκροτείται μια 
εκδήλωση που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους που διακατέχονται από το 
αίσθημα της αγάπης για την πατρίδα, αλλά και την τέχνη. 
Η έκθεση έχει στόχο την δημιουργία μιας θετικής δυναμικής μέσα στη κοινωνία, 
επισημαίνοντας την υπέρβαση των ανθρώπων του τότε, οι οποίοι μέσω του αγώνα 
τους αναγέννησαν την Ελλάδα. 
Σημαντικός πυλώνας της έκθεσης είναι η ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας κατά την 
Επανάσταση. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της έκθεσης ανέρχεται στο ποσό 
των 1.500,00 € το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6471.001 με τίτλο: « Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του προϋπολογισμού του Ν.Π. και αφορά την 
μετακίνηση- μεταφορά έργων, την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των έργων, 
εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων και banner.  
Περαιτέρω η Πρόεδρος εισηγείται την συνδιοργάνωση μαρμαρογλυπτικής έκθεσης 
του Πολιτιστικού Σωματείου « Κέντρο Μαρμαρογλυπτικής Τέχνης» με τίτλο: 1821- 
2021: Μεσολόγγι Ιερά Πόλις: 200 Χρόνια Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό, που θα 
πραγματοποιηθεί στις ισόγειες αίθουσες του Βουλευτικού από τις 8 Δεκεμβρίου 2021 
έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2021, επισημαίνοντας την τήρηση των κανόνων κατά του 
covid – 19. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
 κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138 

 
Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 
 
Β) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση μαρμαρογλυπτικής έκθεσης του Πολιτιστικού 
Σωματείου « Κέντρο Μαρμαρογλυπτικής Τέχνης» με τίτλο: 1821- 2021: Μεσολόγγι 
Ιερά Πόλις: 200 Χρόνια Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό, που θα πραγματοποιηθεί στις 
ισόγειες αίθουσες του Βουλευτικού από τις 8 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 15 
Δεκεμβρίου 2021. 
 
Γ) Εξειδικεύει την πίστωση των 1.500,00 € το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-
6471.001 με τίτλο: « Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του προϋπολογισμού 
του Ν.Π. και αφορά την οργάνωση και υλοποίηση της έκθεσης . 

ΑΔΑ: 6ΔΑΞΟΚΩΛ-Θ3Η



 
Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση 
της πίστωσης 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 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΔΑΞΟΚΩΛ-Θ3Η


