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31
ης

  Μαΐου 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

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

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. συνήλθε σήμερα στις 31 Μαΐου  2022, ημέρα Τρίτη 

και  ώρα 19:00  σε τακτική (μεικτή )  συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του δεύτερου 

ορόφου   ( παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου) του Δημαρχείου Ναυπλίου αλλά και ταυτόχρονα 

με τηλεδιάσκεψη (μέσω Skype), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 1288/25.05.2022 

πρόσκληση της Προέδρου και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων α) του άρθρου 67 του 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.  

 

Συμμετέχοντες  μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν: ο κ.  Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός 

Σύμβουλος, η κ. Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα, η κ. Μάρα Αικατερίνη- Δημότισσα, ο κ. 

Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης και η κ. 

Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα. 

                                       

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, 

αφού σε σύνολο  δεκαπέντε (15) μελών συμμετείχαν δεκατρείς ( 13 ).  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Πρόεδρος:          Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  

-    Δημοτική Σύμβουλος 

1. Γκόνης Κωνσταντίνος-Δημοτικός 

Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 

2.  Αντιπρόεδρος  Χατζόπουλος 

Γεώργιος - Δημότης 

2.  Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός 

Σύμβουλος εκ     της  μειοψηφίας 

3. Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα     

4. Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος                

5. Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα  

6. Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα   

7.  Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης  
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8. Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – 

Δημότισσα 

 

9.  Καζάς Ιωάννης – Δημότης            

10. Μάρα Αικατερίνη- Δημότισσα  

11. Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης  

12. Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός 

Σύμβουλος 

 

13. Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος 

Εργαζομένων    

 

 

(Με φυσική παρουσία συμμετείχαν οι κ.κ: Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος, 

Πρόεδρος,  Χατζόπουλος Γεώργιος – Δημότης, Αντιπρόεδρος, ο κ. Καζάς Ιωάννης – Δημότης, 

Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα, ο κ. Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης ,    Ψαρολόγου Μαρία – 

Δημότισσα και η κ. Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων.   

 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκετο ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Κωστούρος Δημήτριος. 

 

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα 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  ημερησίας διατάξεως. 

  

Θέμα 6
ο
  ημερησίας διάταξης: Περί συνδιοργάνωσης χορευτικής εκδήλωσης του 4

ου
 

Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου με το Ν.Π.  και εξειδίκευση πίστωσης.  

                                                                                                                                                                                                                                    

Η Πρόεδρος του Ν.Π. κα Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία εισηγούμενη το 6
ο
 θέμα  ημερησίας διάταξης 

αναφέρει τα εξής: 

Με το από 26 Μαΐου 2022 έγγραφο το 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου ζητά την 

πραγματοποίηση χορευτικής εκδήλωσης με παραδοσιακούς χορούς αφενός στο πλαίσιο του 

εορτασμού των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου από την 

Τουρκοκρατία και αφετέρου λόγω της λήξης της σχολικής χρονιάς. 

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξεων που θα υλοποιήσουν 

χορευτικό πρόγραμμα διάρκειας μιας ώρας περίπου και με θέμα: « Με το αγέρι της 

θάλασσας» στις 11 Ιουνίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:30 στον χώρο (Π) στον λιμένα 

της πόλης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συμμετοχής του Ν.Π. για την υλοποίηση της 

προαναφερθείσας εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.116,00€ το οποίο θα καλυφθεί από 
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τον ΚΑ 15-6471.001 με τίτλο  ‘ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων’’ του προϋπολογισμού του 

Ν.Π.  και αφορά: 

- Ποσό 868,00€ για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης 

- Ποσό 248,00€ για μίσθωση πλαστικών καθισμάτων για την εξυπηρέτηση του κοινού  

Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγείται την συνδιοργάνωση χορευτικής εκδήλωσης του 4
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου με θέμα: « Με το αγέρι της θάλασσας» που θα πλαισιωθεί από 

μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξεων με το Ν.Π. στις 11 Ιουνίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:30 

στο χώρο ( Π) στον λιμένα του Ναυπλίου, καθώς και την εξειδίκευση της πίστωσης του ποσού 

των 1.116,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-6471.001 με τίτλο  ‘ Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων’’ του προϋπολογισμού του Ν.Π.  και αφορά: 

- Ποσό 868,00€ για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης 

- Ποσό 248,00€ για μίσθωση πλαστικών καθισμάτων για την εξυπηρέτηση του κοινού  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και κατόπιν  

διαλογικής συζήτησης 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75 

 

Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 

Β) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση  χορευτικής εκδήλωσης του 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου με 

θέμα: « Με το αγέρι της θάλασσας» που θα πλαισιωθεί από μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξεων με το 

Ν.Π. στις 11 Ιουνίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:30 στο χώρο ( Π) στον λιμένα του 

Ναυπλίου. 

Γ) Εγκρίνει τις δαπάνες για την υλοποίηση της χορευτικής εκδήλωσης  ως εκτέθηκαν ανωτέρω.  

Δ) Εξειδικεύει την πίστωση του  ποσού των 1.116,00€ το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-

6471.001 με τίτλο  ‘ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων’’ του προϋπολογισμού του Ν.Π.  και 

αφορά: 

- Ποσό 868,00€ για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης 

- Ποσό 248,00€ για μίσθωση πλαστικών καθισμάτων για την εξυπηρέτηση του κοινού  

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

πίστωσης και την  υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

ΝΑΥΠΛΙΟ 31-05-2022 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                          

        ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Ακριβές αντίγραφο  από το 

Βιβλίο των πρακτικών 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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