
 

                

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ  

         ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                       

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                               Αριθμός Απόφασης:7/2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                              Αναρτητέα στο Διαύγεια                                         

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                   3η Συνεδρίαση 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. συνήλθε σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου  2022, ημέρα 
Παρασκευή και  από ώρα 12:00 με 13:00  σε έκτακτη δια περιφοράς  συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τηλεφώνου,  κατ. εφαρμογή   των διατάξεων α) του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α’ 55/11-03-
2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και όπως ισχύει έως σήμερα , ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. Πρωτ: 181/11.02.2022  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 δεκατέσσερις (14). 

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    

  Καζάς Ιωάννης – Δημότης           
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ΑΠΟΝΤΕΣ:          Αναγνωσταράς Παναγιώτης  Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας                                                   

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται  στην πραγματοποίηση εκδήλωσης την Κυριακ13-2-2022 ενόψει 
έναρξης των Αποκριάτικων εκδηλώσεων . 

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Προϊσταμένη Δ/νσης Ανδρεάδου Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε τα 
θέματα της ημερήσιας διατάξεως. 

Θέμα Μοναδικό: Λήψη Απόφασης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πλαίσιο των Απόκρεω έτους 
2022 κ εξειδίκευση πίστωσης. 

H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  με την  υπ. Αριθμ. πρωτ. 185/11-2-2022 εισήγηση 
ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω θέμα και είπε: 

Με λιγότερους περιορισμούς απ' ότι το έτος 2021 κ περισσότερες δράσεις, αλλά για μια ακόμη χρονιά θα 
γιορτάσουμε την Απόκρεω υπό την " σκιά" κ την αγωνία του covid-19. 

Ο Δήμος Ναυπλιέων κ ο ΔΟΠΠΑΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
εκδήλωση με τις χορευτικές ομάδες της πόλης μας την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 κ ώρα 12:30 με το 
άνοιγμα του Τριωδίου. 

Ειδικότερα, οι χορευτικές ομάδες κ τα Σωματεία του Δήμου, ήτοι: α) Το Εργαστήρι Ελληνικού Χορού 
Χρήστου Λεβέντη β) Η Σχολή Χορού Τάτση γ) Το ΠΛΙ κ δ) ο Αθλητικός κ Πολιτιστικός Σύλλογος Χοροκινηση. 

Με αφετηρία την Πλατεία Καποδίστρια, διασχίζοντας την οδό Βασιλέως Κων/μου και καταλήγοντας στην    
πλατεία Συντάγματος θα παρουσιάσουν χορευτικά δρώμενα, μεταφέροντας το πνεύμα της Αποκριάς όχι 
μόνο στους δημότες, αλλά κ στους επισκέπτες της πόλης του Ναυπλίου, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας του covid-19. 

O  ενδεικτικός προϋπολογισμός της συμμετοχής του ΝΠ για την υλοποίηση της εκδήλωσης ανέρχεται στο 
ποσό των 372,00€ με ΦΠΑ και αφορά την ηχητική κάλυψη αυτής στην πλατεία Συντάγματος το οποίο θα 
καλυφθεί από τον Κ.Α. 15-6471.009 ‘’Δαπάνες για αποκριάτικες εκδηλώσεις’’. 

Ακολούθως η Πρόεδρος προτείνει την υλοποίηση της χορευτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή στις 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12.30 στην πλατεία Συντάγματος και την εξειδίκευση της 
πίστωσης ποσού 372,00€ με ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-6471.009 ‘’Δαπάνες για αποκριάτικες εκδηλώσεις’’ τηρώντας 
όλα τα  απαραίτητα μέτρα προστασίας του covid-19. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα  : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7 

Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 

 Β) Εγκρίνει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τις χορευτικές ομάδες της πόλης μας που θα        λάβει 
χώρα την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 κ ώρα 12:30  στην πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της έναρξης 
των αποκριάτικων εκδηλώσεων. 

Γ) Εξειδικεύει την πίστωση του ποσού των 372,00€ με ΦΠΑ η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15-6471.009 
‘’Δαπάνες για αποκριάτικες εκδηλώσεις’’ και αφορά την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης που θα        
πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 κ ώρα 12:30  στην πλατεία Συντάγματος στο 
πλαίσιο της έναρξης των αποκριάτικων εκδηλώσεων. 

Δ) Γνωστοποιεί ότι θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του covid-19 . 

 Ε) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση της πίστωσης και την 
υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
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ΝΑΥΠΛΙΟ 11-02-2022 

 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                              
             
       
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Ακριβές αντίγραφο από το 
Βιβλίο των πρακτικών 
 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
Ανδρεάδου Πολυξένη 
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