
 

                

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ  

         ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                       

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                               Αριθμός Απόφασης: 6/2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                              Αναρτητέα στο Διαύγεια                                         

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                   2η Συνεδρίαση 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω διαδικτύου , skype) 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου  2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση μέσω διαδικτύου, skype,  κατ. εφαρμογή  1) των 
διατάξεων α) του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει β) του άρθρου 67 
του Ν. 4830/2021 και 2) της αρ. 643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Σ., 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 128/02.02..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 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:          Καζάς Ιωάννης – Δημότης  

    Αναγνωσταράς Παναγιώτης  Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας                                                  
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Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Προϊσταμένη Δ/νσης Ανδρεάδου Πολυξένη για την τήρηση των 
πρακτικών και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & 
Γραμματειακής Υποστήριξης κα Σταμάτη Μαρία.  

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

 

Θέμα 2ο: Συνδρομές εφημερίδων για το έτος 2022. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & Γραμματειακής 
Υποστήριξης του Ν.Π. κα Σταμάτη Μαρία ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ανωτέρω και είπε 

Ο γραπτός Τύπος και πολύ περισσότερο ο τοπικός στέκεται φρουρός κι συμπαραστάτης των 
αιτημάτων, συμφερόντων και επιδιώξεων του λαού της υπαίθρου και μαζί ένας πολύτιμος 
αποθησαυριστής των δραστηριοτήτων και εξελίξεών του. 

Ο τοπικός Τύπος κατέχει μια αυτοδύναμη και διαρκή θέση στην αγορά. Οι αναγνώστες θεωρούν τις 
τοπικές εφημερίδες ότι αποτελούν το βασικό και αναντικατάστατο πλεονέκτημα του τοπικού Τύπου. 
Το περιεχόμενό τους καλύπτει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, μιας και στις στήλες των εφημερίδων εκτός 
από τα τοπικά νέα μπορεί κάποιος να διαβάσει άρθρα που αφορούν τις τέχνες, την πολιτική, 
αναγγελίες εκδηλώσεων κ.λ.π. 

Η Υπηρεσία ενημερώνει το Δ.Σ. ότι κατά την διάρκεια του τρέχοντα έτους οι παρακάτω τοπικές 
εφημερίδες αποστέλλουν ανελλιπώς τα έντυπα τους στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. και εισηγείται   τη 
συνδρομή του Ν.Π.  για το έτος 2021   με τις τοπικές εφημερίδες του διευρυμένου Δήμου Ναυπλιέων 
και ειδικότερα: α) Ενημέρωση Πελοποννήσου, β) Αναγνώστης, γ) Αργολική Ανάπτυξη, δ) Αργολίδα, 
έναντι του ποσού που ορίζεται ως ετήσια συνδρομή από αυτές και το οποίο δεν θα ξεπερνά το ποσό 
των 375,00€ με ΦΠΑ για έκαστη εξ αυτών ετησίως η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6451.001 με 
τίτλο:  «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα». 

Ακολούθως η Πρόεδρος προτείνει τη συνδρομή του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ για το έτος 2022   με τις τοπικές 
εφημερίδες του διευρυμένου Δήμου Ναυπλιέων και ειδικότερα: α) Ενημέρωση Πελοποννήσου, β) 
Αναγνώστης, γ) Αργολική Ανάπτυξη, δ) Αργολίδα, έναντι του ποσού που ορίζεται ως ετήσια 
συνδρομή από αυτές και το οποίο δεν θα ξεπερνά το ποσό των 375,00€ με ΦΠΑ για έκαστη εξ 
αυτών ετησίως καθώς και την εξειδίκευση της πίστωσης του συνολικού ποσού των 1.500,00€.   
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και έχοντας υπόψη : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6 

Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 

Β) Εγκρίνει τη συνδρομή του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ για το έτος 2022 με τις τοπικές εφημερίδες του Δήμου 
Ναυπλιέων και ειδικότερα: α) Ενημέρωση Πελοποννήσου, β) Αναγνώστης, γ) Αργολική Ανάπτυξη, 
δ) Αργολίδα έναντι του ποσού που ορίζεται ως ετήσια συνδρομή από αυτές και το οποίο δεν θα 
ξεπερνά το ποσό των 375,00€ με ΦΠΑ για έκαστη εξ αυτών ετησίως. 

Γ) Εξειδικεύει την πίστωση του ποσού των 1.500,00€ συνολικά  που αφορά το προαναφερθέν 
θέμα, η οποία θα υλοποιηθεί  από τον ΚΑ 00-6451.001 με τίτλο:  «Συνδρομές σε εφημερίδες και 
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα». 

Δ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση της πίστωσης 
και την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

ΝΑΥΠΛΙΟ 07-02-2022 

 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                                       
             
       
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

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